
HOMICÍDIO 11

Mulher é presa 
após jogar a própria 
filha do 3º andar de 
prédio em Mossoró
Após a menina nascer, mulher 
identificada como Emili Karoline 
Farias Barbalho jogou a criança do 
apartamento em que morava.

PREVIDÊNCIA 05CONFLITO 03

Natália quer endurecer 
pena para devedores

Girão critica intromissão 
dos filhos de Bolsonaro

Proposições da parlamentar (foto) preveem 
confisco e bloqueio de bens de sonegadores.

Deputado federal (foto) lamentou caso
com Gustavo Bebianno e pediu soluções.
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Membros do TCE-RN querem 
subir salários para R$ 35 mil

PARIDADE COM JUDICIÁRIO 03

Em 2018, segundo Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado, os sete conselheiros potiguares
somaram R$ 3,8 milhões em salários. Ganho anual médio de cada um dos integrantes da Corte foi R$ 551 mil.

POTIGUAR 10

Final entre ABC 
e América já tem 
quase 12 mil 
ingressos vendidos
Jogo, que vale o título da Copa 
Cidade do Natal, equivalente ao 
1° turno do Estadual, acontece na 
quarta. Setor Norte está esgotado.

OBRAS 09

Construtoras de 
Natal sugerem 
prorrogação de 
licenças ambientais
Sindicato das empresas quer que 
capital potiguar siga exemplo de 
Fortaleza e amplie prazo de validade 
de cerca de 150 alvarás vencidos. Medida em Natal poderia vir por decreto

José Aldenir / Agora RN
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Corte nos salários

Sete estados enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
um pedido para que seja restabelecida a permissão de corte 
nos salários de servidores públicos. A medida, se assim 

decidido pelo STF, permitirá a redução de salário e de jornada dos 
servidores em momentos de crise econômica. Os estados (o RN não 
assinou o pedido) solicitam que o STF retire a suspensão do artigo 
23 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O artigo, que permite 
o corte nos salários dos servidores, está suspenso por liminar. As 
alterações se deram em 2002, após ação movida no Supremo por 
partidos políticos. O artigo 23 prevê a “redução temporária da 
jornada de trabalho com adequação de vencimentos” de servidores 
no caso de a administração pública ter gastos com pessoal muito 
acima dos limites impostos pela LRF.

>> Reconhecendo território. 
A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, está 
em Brasília e, entre outras 
pautas, deverá debater o assunto 
no Congresso Nacional e com 
representantes de outros estados, 
além do Poder Judiciário. Após 
as conversas é que a chefe do 
Executivo potiguar vai definir se 
endossa ou não o pedido formulado 
por outros estados em crise.

>> Tributação dos bancos. 
Está na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado um 
projeto de lei que aumenta, a partir 
de 2020, a tributação dos bancos 
para 20% sobre o lucro líquido. A 
alíquota já havia sido estabelecida 
em 2015 no governo da então 
presidente Dilma Rousseff, mas 
valeu só até o ano passado por ter 
duração de três anos. Com o fim 
do período, a tributação caiu para 
15% sobre o lucro. O projeto que 
restabelece a tributação em 20% 
foi apresentado por um conjunto 
de senadores, incluindo o potiguar 
Jean Paul Prates (PT).

>> Codern. O deputado federal 
Girão Monteiro (PSL) anunciou 
nesta segunda-feira, 18, em 
entrevista à Agora FM (97,9), que 
o novo presidente da Companhia 
Docas do Rio Grande do Norte 
(Codern), que administra terminais 
portuários do Estado, deverá ser 
o almirante-de-esquadra Elis 
Treidler Öberg, hoje na reserva da 
Marinha.

>> Prioridades. O desembargador 
Cláudio Santos, do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte 
(TJRN), criticou o gasto com a 
restauração do Hotel Barreira Roxa 
- que, agora sob administração do 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), foi reaberto 
ao público na semana passada. 
De acordo com a Federação do 
Comércio (Fecomércio/RN), foram 
aplicados na obra cerca de R$ 36,2 
milhões. Cláudio Santos defende 
prioridade no gasto dos recursos 
públicos: “Enquanto isso, você 
passa no quartel da Polícia Militar 
e não tem nada”.

>> Obras. O prefeito de São 
Gonçalo do Amarante, Paulo Emídio 
de Medeiros (PR), anunciou nesta 
segunda-feira a execução de seis 
obras de grande porte na cidade. 
Entre os investimentos, estão 
previstas a construção da Estrada 
da Produção e a reurbanização 
da entrada da cidade, que já têm 
projetos finalizados, além de uma 
estrada ligando o bairro Guarapes, 
em Natal, ao aeroporto Aluízio 
Alves. Está prevista, ainda, a 
construção de um hospital de 
grande porte e a finalização do 
saneamento da cidade. 

>> UDN. Com o PSL em crise, os 
filhos do presidente Jair Bolsonaro 
negociam migrar para um novo 
partido, que está em fase final 
de criação. Trata-se da reedição 
da UDN (União Democrática 
Nacional).

“A gente está brigando 
contra (...) o Foro de 

São Paulo. Não vão ser 
umas laranjinhas que 

vão atrapalhar”
Deputada federal Bia Kicis (PSL-DF)

>> Primeira instância. 
O ministro Raul Araújo, do 
Superior Tribunal de Justiça, 
determinou que seja remetido 
à Justiça Estadual o processo 
da Operação Anteros, em que 
o Ministério Público Federal 
denunciou o ex-governador do 
Rio Grande do Norte Robinson 
Faria (foto) por crime de 
“embaraço a investigação de 
organização criminosa”, no caso, 
a Operação Dama de Espadas. 
O caso foi parar no STJ 
porque o governador tinha foro 
privilegiado, devido à função 
que exercia.

José Aldenir / Agora RN
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As taxas de juros cobradas pelos 
bancos são abusivas, extorsivas, 
impagáveis e até desumanas. Os 
cidadãos brasileiros são reféns 
de um sistema bancário perverso 
e criminoso. Entra governo, sai 
governo, prometendo equacionar 
esse problema e nada é feito.

Os lucros dos bancos, 
notadamente Caixa Econômica e 
Banco do Brasil, são astronômicos, 
enquanto os seus clientes sofrem 
com a agiotagem oficial. Pessoas 
estão endividadas e com suas 
aposentadorias comprometidas em 
razão de descontos que subtraem 
valores todos os meses dos seus 
minguados salários.

Em boa hora, a Federação 
Brasileira de Bancos acena para um 
amplo entendimento envolvendo o 
governo Bolsonaro, Congresso e o 
Poder Judiciário, na busca de uma 
solução para coibir essa absurda 
agiotagem. Mais: é compromisso 
de campanha do atual presidente, 
incentivar a concorrência com 
abertura de novos bancos. O perigo, 
é haver um conluio entre eles e a 
situação permaneça do mesmo jeito.

Impagáveis e desumanas

Leitura Rápida1

>> Agricultura. O deputado federal 
Girão Monteiro encaminhou à 
ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, um diagnóstico dos 
problemas e demandas de setores 
produtivos do RN. Destaque para 
o salineiro, cana de açúcar, melão, 
melancia e pesca do atum.
 
>> Cauc. Ex-prefeito Robenilson 
Ferreira comunicando a realização do 
curso “Regularizando a Inadimplência 
da Administração Pública no Cauc”, 
no dia 12 de março no Auditório 3 
do Tirol Way Officce. Contato pelo 
telefone 3345-1475.

>> 2020. Prognóstico do observador 
político Leão João. Prefeitos com 
reeleição assegurada: Rosano 
Taveira (Parnamirim), Raniere 
Rebouças (Areia Branca), Jeane 
Ferreira (Alexandria), Miguel Cabral 
(São Pedro), Jorginho Bezerra 
(Tangará) e Alda Romão (Campestre).

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora
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TCE-RN aprova anteprojeto que sobe 
salário de conselheiros para R$ 35 mil

SUBSÍDIOS

José Aldenir / Agora RN

Segundo o texto, os procuradores que atuam no Ministério Público junto ao TCE, incluindo os inativos, 
ganhariam o mesmo que conselheiros titulares. Substitutos, por sua vez, passariam a receber R$ 33,6 mil

O Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Norte (TCE-RN) 
aprovou a minuta de um anteprojeto 
de lei complementar que aumenta o 
salário dos conselheiros da Corte em 
16,38%, para R$ 35.462,22. A me-
dida consta em resolução 003/2019 
publicada na edição desta segunda-
-feira, 18, do Diário Oficial do órgão.

Segundo o anteprojeto – que de-
verá ser encaminhado até quarta-fei-
ra, 20, para análise da Assembleia 
Legislativa, onde vai se converter em 
projeto de lei complementar -, os pro-
curadores que atuam no Ministério 
Público junto ao TCE, incluindo apo-
sentados e pensionistas, ganhariam 
o mesmo que conselheiros titulares. 
Já os conselheiros substitutos passa-
riam a receber R$ 33.689,11 de sub-
sídio mensal.

Atualmente, o TCE-RN tem sete 
conselheiros titulares, três substi-

tutos e seis procuradores. Em 2018, 
segundo o Portal da Transparência 
do TCE-RN, os sete conselheiros 
potiguares somaram R$ 3,8 milhões 
em salários. O ganho anual médio de 

cada um dos representantes foi R$ 
551 mil. Por mês, cada conselheiro 
recebeu cerca de R$ 39 mil. Além do 
subsídio básico, os membros da Corte 
têm direito a gratificações, auxílios e 

benefícios, o que eleva o valor bruto 
recebido pelos conselheiros.

De acordo com o texto aprovado 
pelo TCE-RN, os subsídios dos con-
selheiros e procuradores são equiva-
lentes a 90,25% do que é recebido por 
um ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), enquanto que o conse-
lheiro substituto recebe o mesmo que 
um juiz de Direito de 3ª entrância. 
Essas remunerações foram atualiza-
das recentemente. A Corte de contas 
cita leis que tratam sobre a paridade 
das remunerações com o Judiciário 
para fundamentar o reajuste.

O esboço do projeto deve ser 
enviado à Assembleia Legislativa 
para votação. Caso aprovado pela 
Legislativo, o documento será en-
viado para a governadora Fátima 
Bezerra, que decide se sanciona ou 
veto o texto aprovado pelos deputa-
dos estaduais. l

Membros da Corte querem aumento por causa de reajuste para ministros do STF

Girão critica intromissão de filhos na 
Presidência: “O presidente é Bolsonaro”

CASO BEBIANNO

José Aldenir / Agora RN

O deputado federal Girão Mon-
teiro (PSL) criticou a interferência 
dos filhos do presidente Jair Bolso-
naro (PSL) em assuntos do governo 
federal. Em especial, o parlamentar 
citou a polêmica envolvendo o vere-
ador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) e 
Gustavo Bebianno, ministro da Se-
cretaria-Geral da Presidência.

“O envolvimento dos filhos na 
discussão é algo que Bolsonaro tem 
que tratar. É um problema dele. Ele 
ficou três semanas fora do circuito e 
os filhos apareceram de novo, mas 
quem é o presidente é o Bolsonaro”, 
disse o general da reserva em en-
trevista nesta segunda-feira, 18, ao 
“Jornal Agora”, apresentado pelos 
jornalistas Alex Viana e Anna Ka-
rinna Castro, na Agora FM (97,9).

Bebianno, que é ex-presidente 
do PSL nacional, é considerado o pi-
vô de uma crise política gerada pela 
suspeita de que a sigla teria patro-
cinado candidaturas “laranjas” em 

Pernambuco e Minas Gerais para 
desviar verbas públicas em 2018. 
Para rebatê-la, o ministro concedeu 
entrevista ao jornal “O Globo” ga-
rantindo ter falado com Bolsonaro 
três vezes no dia 12 de fevereiro para 
mostrar que não havia crise. O filho 
do presidente, Carlos, apresentou 
um áudio nas redes sociais desmen-
tindo Bebianno.

“É lamentável que isso tenha 
acontecido e chegado à sala do Bol-
sonaro. Isso representa tudo aquilo 
que lutamos durante a campanha, 
que foi o ‘não’ à velha política, ‘não’ 
às reeleições e às vendas de cargos. 
Lamento que possa ter tido nego-
ciação de candidaturas de ‘laranjas’ 
dentro de qualquer canto, porque só 
está sendo criticado o PSL. Se houve 
dentro do PSL, Bolsonaro mandou o 
[ministro da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sergio] Moro investigar. Esse é 
o exemplo a se seguir”, defendeu.

Ainda comentando a polêmica, o 

general negou qualquer possibilida-
de de que tenha havido candidatu-
ras laranjas do PSL no Rio Grande 
do Norte durante as eleições 2018. 
“O PSL recebeu no RN R$ 100 mil 
no começo da campanha. Cada can-
didato homem recebeu R$ 4 mil, e as 
mulheres, R$ 6 mil. O restante do 
dinheiro foi usado para pagar algu-
mas dívidas. Candidatura laranja 
aqui com esse dinheiro, tem nem 
cabimento”.

ÓRGÃOS FEDERAIS NO RN
Girão lamentou um suposto 

“aparelhamento” que a esquerda 
teria feito de empresas estatais, e 
argumentou que cargos federais no 
Rio Grande do Norte devem ser ocu-
pados por pessoas competentes e não 
cotadas por partidos.

“As empresas estatais no RN 
estão trabalhando com muita difi-
culdade. Os cargos e órgãos no RN 
têm sérias limitações; vemos o RN 

parado no tempo. Tem que desapa-
relhar e tirar esse pessoal incompe-
tente. Na hora de ‘reaparelhar’, que 
seja como Bolsonaro faz: os cargos de 
ministério não são cotas de partidos, 
são pessoas escolhidas com caracte-
rísticas técnicas”, apontou. l

Deputado federal Girão Monteiro (PSL)
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Com presença de Álvaro Dias, Câmara 
de Natal retoma trabalhos nesta terça

SESSÃO ESPECIAL

Elpídio Júnior / CMN

Empossado presidente da Casa no dia 1° de janeiro, vereador Paulinho Freire (PSDB) substituiu 
Raniere Barbosa (Avante) e comandará sessão. Câmara tem adotado medidas para reduzir gastos

A Câmara Municipal de Natal 
realiza nesta terça-feira, 19, uma 
sessão especial para abrir os traba-
lhos legislativos no ano de 2019. A 
sessão ocorrerá a partir das 15h no 
Plenário Érico Hackradt, na sede do 
Poder Legislativo.

Na ocasião, o prefeito Álvaro Dias 
fará a leitura da sua mensagem anu-
al perante a Casa Legislativa. “Es-
tamos retomando os trabalhos com 
a expectativa de evidenciar grandes 
debates e trazer a população para 
protagonizar esse fórum de discus-
sões”, destaca o presidente da Câma-
ra, vereador Paulinho Freire (PSDB).

A Câmara de Natal volta aos 
trabalhos com uma nova Mesa Di-
retora. Empossado presidente no dia 
1° de janeiro, Paulinho Freire subs-
tituiu Raniere Barbosa (Avante) e 
ficará no cargo até 2022.

Assim que assumiu, Paulinho 
Freire determinou medidas admi-
nistrativas com o objetivo de dimi-
nuir as despesas e, com isso, equili-
brar as contas da Casa legislativa.

Entre elas, foi constituída uma 
comissão composta por quatro pro-
curadores legislativos da Casa com 
o fim de analisar processos adminis-

trativos dos servidores.
Além disso, foram suspensos 

por 120 dias (até o fim de abril) os 
pagamentos de horas extras, diárias, 
funções gratificadas e jetons. Outra 
ação é a devolução dos servidores 
que estavam cedidos à Câmara Mu-
nicipal para os seus devidos órgãos 
de origem. Por fim, também será 
implantado o sistema de ponto ele-
trônico para os servidores.

“Estamos nos inteirando de toda 
situação administrativa e financeira 

da Casa e essas primeiras medidas 
estão sendo tomadas para reduzir 
despesas, além de aumentar e pa-
dronizar a qualidade dos serviços 
prestados pela instituição. Para isso, 
cada situação está sendo detalhada 
com responsabilidade e correção”, 
afirmou Paulinho Freire.

LEITURA DA MENSAGEM
Empossado em abril do ano 

passado, com a renúncia do então 
prefeito Carlos Eduardo Alves, Ál-

varo Dias fará na Câmara a leitura 
de sua primeira mensagem anual. 
Espera-se que, na oportunidade, o 
prefeito anuncie medidas de conten-
ção de gastos.

Em entrevista recente ao portal 
Nominuto.com, o prefeito disse que 
deverá anunciar, nas próximas se-
manas, o corte de mais da metade das 
suas secretarias e de pelo menos 20% 
do número de cargos comissionados.

De acordo com o chefe do Exe-
cutivo, atualmente existem 25 pas-
tas compondo a máquina pública 
natalense e a intenção é reduzir 
para, aproximadamente, 12. Já com 
relação aos cargos comissionados, o 
Município conta, ainda segundo ele, 
com cerca de 800, devendo ser extin-
tos algo em torno de 160.

“Estamos aguardando a conclu-
são do estudo da Fundação Dom Ca-
bral para darmos início à primeira 
etapa desta reforma administrativa. 
Precisamos urgentemente permitir 
que a Prefeitura caminhe com tran-
quilidade em direção ao futuro. To-
dos os meses sentimos dificuldades 
para fechar a folha e a nossa ideia é 
que isso pare de acontecer”, declarou 
o prefeito. l

Vereadores voltam a realizar sessões ordinárias; Casa tem enxugado despesas

AL estuda revisão da Constituição do RN
LEGISLAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Um grupo de trabalho formado 
na Assembleia Legislativa começou 
a estudar nesta segunda-feira, 18, a 
atualização da Constituição do Rio 
Grande do Norte e o Regimento In-
terno da Casa. O trabalho acontece 
no ano em que a Carta Magna Esta-
dual completará 30 anos.

O procurador-geral da Assem-
bleia, Sérgio Freire, será o coorde-
nador dos trabalhos. Ele conta que 
o grupo terá o objetivo de reformar 
uma lista de regras e ritos ultra-
passados. “Estimamos que vamos 
entregar o material para deliberação 
dos deputados até o mês de maio”, 
explica Sérgio. As alterações tanto 
na Constituição Estadual quanto no 
Regimento Interno seguem um rito 
legislativo e dependerão de aprova-
ção do plenário da Assembleia Legis-

lativa. As mudanças nos dois textos 
são de iniciativa da Mesa Diretora, 
que tem o objetivo de sanar equívo-
cos que ficaram na Constituição.

Desde que foi promulgada, em 
outubro de 1989, a Constituição do 
Rio Grande do Norte já teve vários 
trechos declarados inconstitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). A despeito disso, o texto cons-
titucional foi atualizado, pela última 
vez, em julho de 2014. Sérgio Freire 
explica também que a nova Consti-
tuição deverá estar em sintonia com 
a Constituição Federal, que já rece-
beu 27 emendas (mudanças) desde 
sua criação, há 31 anos.

Sobre o Regimento Interno, o 
procurador-geral da Assembleia 
conta que o texto precisa ser atu-
alizado porque foi elaborado pela 

primeira vez em 1990. De lá para 
cá, foi emendando diversas vezes. O 
novo texto vai unificar as mudanças 
já realizadas.

Um dos benefícios da atualiza-
ção do Regimento Interno deve se 
refletir na eleição para a Mesa Di-
retora da Assembleia. Isso porque, 
apesar de a Casa possuir sistema 
eletrônico de votação, os deputados 
elegeram os novos integrantes da 
Mesa, no último dia 1° de fevereiro, 
em votação por cédula de papel – 
haja vista que essa é a previsão do 
Regimento Interno.

A atualização da Constituição 
Estadual depende da aprovação, 
na Assembleia, de uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC). Já 
o Regimento Interno é reformado a 
partir de um projeto de resolução. l Procurador da Assembleia, Sérgio Freire
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Natália apresenta quatro projetos que 
endurecem tratamento a sonegadores

PREVIDÊNCIA

José Aldenir / Agora RN

Proposições preveem confisco e bloqueio de bens para empresas sonegadores, proibição de perdão 
de dívidas e aval para processar empresas mesmo quando elas assumem estar devendo ao Estado

Em menos de um mês de atu-
ação no Congresso Nacional, a de-
putada federal Natália Bonavides 
(PT) apresentou quatro projetos de 
lei na Câmara com o objetivo de in-
tensificar a cobrança de empresas 
que devem à Previdência. Os pro-
jetos visam endurecer a legislação 
para empresas que devem mais de 
R$ 10 milhões ou até mesmo mega-
empresas – como a Vale e os ban-
cos – que são superavitários, mas 
optam por não pagar à Previdência 
porque sempre esperam o perdão 
das dívidas.

Nos projetos da deputada cons-
tam o confisco dos bens para gran-
des empresas que forem conde-
nadas por sonegação, bloqueio de 
bens nas empresas em que forem 
comprovadas atitudes de má-fé e 
acabar com o privilégio de não pro-
cessar quando a grande empresa 
assume ter dívida, além de acabar 
com o perdão da dívida. A deputa-
da federal ressaltou que os projetos 
são voltados para grandes empre-
sas e também para instituições do 
sistema financeiro, com destaque 
para os bancos, que sempre apre-
sentam lucros bilionários.

Em entrevista ao programa 
“Manhã Agora”, na rádio Agora 
FM (97,9), Natália Bonavides fri-
sou que a finalidade dos projetos de 
lei é inibir a concessão de privilé-
gios para estas grandes empresas, 
principalmente porque a reforma 
da Previdência que o governo de 
Jair Bolsonaro – na avaliação da 
deputada federal – tem o objetivo 
de retirar direitos dos trabalha-
dores e as pequenas empresas se 
esforçam para ficar em dia com as 

obrigações previdenciárias.
A deputada federal também 

chamou a atenção para o modelo 
de reforma da Previdência que o 
governo brasileiro quer implantar. 
Segundo Natália Bonavides, essa 
reforma será semelhante ao que 
foi feito no Chile, em que pratica-
mente toda a população aposen-
tada passou a receber um salário 
mínimo, o que gerou uma grande 
depressão nas pessoas e uma ele-
vação no índice de suicídio. “Tudo 

isso é para beneficiar o capital fi-
nanceiro”, acrescentou.

Sobre a reforma trabalhista, 
Natália Bonavides afirmou que os 
ministros de Bolsonaro estão disse-
minando uma série de falácias e, no 
momento, a principal delas “é essa 
estória de direitos ou empregos”. 
Para Natália, isso é um absurdo e o 
aprofundamento da reforma – nes-
te sentido – vai gerar mais explo-
ração e desigualdade social. “Essa 
reforma trouxe demissões em mas-
sa e agora estão recontratando com 
salários bem menores”, disse.

Quanto à disputa eleitoral no fi-
nal do próximo ano, Natália Bona-
vides deixou claro que não vai ser 
candidata a prefeita, mas defende 
que o PT tenha um candidato pró-
prio à sucessão do prefeito Álvaro 
Dias. Ela disse ainda que, na Câ-
mara dos Deputados, o momento 
agora é a formação das comissões e 
garantiu que não faltará empenho 
em defender o que for melhor para 
o Rio Grande do Norte.

“Meu trabalho será o de contri-
buir para que o Estado eleve suas 
receitas”, destacou a deputada fe-
deral do PT. l

Deputada federal Natália Bonavides (PT) quer atacar dívidas de grandes empresas

LIMPEZA

Semsur notificará feirantes sobre 
descarte irregular do lixo em Natal

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos (Semsur) vai notificar 
feirantes que realizam o descarte 
indevido de lixo em Natal. A medida 
será aplicada de modo progressivo 
até que atenda todos os feirantes da 
cidade, de acordo com a pasta.

As primeiras ações foram rea-
lizadas no sábado, 16, na Feira do 
Alecrim, na zona Leste.

A ação, que será conduzida pelo 
Setor de Controle de Atividades de 
Feiras, objetiva alertar e conscienti-
zar os trabalhadores que atuam nas 
feiras livres quanto ao manejo do 
lixo produzido.

A iniciativa também tem como 
objetivo proteger a área de passagem 

dos consumidores, que atualmente 
está sendo ocupada por material 
descartado indevidamente, bem co-

mo não sobrecarregar as demandas 
dos servidores da Urbana escalados 
para os finais de semana. l

Restos de frutas se misturam a lama na feira do Alecrim, na zona Leste da cidade

TEMPO

Emparn registra chuvas 
“bem distribuídas” no 
RN no fim de semana

A Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do Rio Grande do 
Norte (Emparn) registrou “boas e 
bem distribuídas” chuvas durante o 
final de semana no Estado.

Segundo o meteorologista 
Gilmar Bristot, as chuvas 
aconteceram devido à atuação da 
Zona de Convergência Intertropical, 
principal sistema que provoca 
chuva no sertão nordestino, e um 
Vórtice Ciclônico. O fenômeno deve 
persistir pelos próximos dias.

Segundo a Emparn, no fim 
de semana, dos 167 municípios 
potiguares, 64 registraram “chuvas 
normais”; 19, “tempo chuvoso”; e 5, 
“muito chovoso”. l
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Vicente Serejo
>> Anotem. O secretário 
de Planejamento, econo-
mista Aldemir Freire, tem 
a melhor narrativa da 
equipe do governo Fáti-
ma Bezerra. Aquele que 
melhor justifica seus atos, 
mesmo contestáveis. 

>> Origem. Economista 
e ex-diretor do IBGE no 
Estado, Freire sabe jogar 
com os pesos e medidas 
da crise financeira, 
mesmo quando justifica o 
privilégio do governo de 
só pagar salários atuais.

>> Erro. Só comete 
excesso de esperança 
quando aposta que a dí-
vida ativa, hoje no valor 
de R$ 8 bilhões, pode 
render alguma coisa. É 
uma grande massa falida 
que tem se revelado 
invencível.

>> Aliás. Nunca é injus-
to dizer que o acúmulo 
morto de R 8 bilhões não 
deixa de ser fruto de uma 
baixa performance da 
área jurídica do governo 
ao longo das últimas dé-
cadas. Pra dizer o menos. 

>> Sabichão. Você 
precisa mostrar que 
sabe tudo? É fácil. Pode 
encontrar na livraria do 
Campus “1 Kg de Cultu-
ra Geral”. Um calhamaço 
de 1.334 páginas, pesan-
do um quilo, e tem tudo 
no mundo.

>> Mal. Na Piauí 149, 
nas bancas, Sérgio Faus-
to, cientista político da 
Fundação FHC, escreve 
sobre “A Genealogia do 
Mal”. O fim do consenso 
das elites e a ascensão de 
Jair Bolsonaro ao poder.

>> Cena. Quando se afirma que o Estado, no Brasil, como ente jurídico, é 
perverso para o cidadão brasileiro, a demonstração é simples e fácil: além 
do IPTU, imposto que se paga para merecer os serviços públicos básicos, 
é preciso não esquecer que, por fora, o mesmo cidadão é obrigado a pagar 
as taxas de coleta de lixo, iluminação pública e, agora, dos bombeiros. E o 
aparato legal já chama de taxa para evitar a palavra ‘imposto’. Seria cair 
no erro jurídico da bitributação. E só.

>> Valor. A justiça enca-
minhou ao Departamento 
de História da UFRN e 
este designou o professor 
e historiador Raimundo 
Arrais para o parecer 
sobre o valor histórico do 
Cinema Rio Grande. 

>> Tombar. Só depois do 
parecer que certamente 
será favorável em razão 
do valor histórico na vida 
cultural da cidade, o juiz 
acata ou não o seu tom-
bamento, tornando um 
patrimônio permanente.

>> Hoje. Os mestres, 
doutores e pós-doutores 
estarão reunidos hoje, a 
partir das 17h, na livra-
ria do Campus no lan-
çamento do livro “Edgar 
Morin, conferências na 
Cidade do Sol”. Edição 
UFRN.

>> Poesia. Pouco a pou-
co, soprado pela brisa do 
verão, o publicitário Ale-
xandre Macedo se revela 
poeta. Anda escrevendo 
sobre sonhos. Pode ser o 
amor. Pode. Mas pode ser 
vocação reprimida. 

>> Pipa. Diziam outro 
dia as línguas do bem, no 
Nemésio, que o jornalista 
Mário Ivo vive uma nova 
e grande paixão em Pipa. 
Uma musa peruana foi 
vista afagando sua barba 
de intelectual.

>> Golpe. Alex, não 
lembre Emma Thomas. É 
outra grande frustração. 
Prefiro deixá-la viver 
como personagem da 
fábula que é a II Guerra 
em Natal. Entre o real e 
o irreal. Como fosse um 
sonho. 

Não nego, Senhor Redator. 
Seria duvidar do ridículo. Tenho to-
dos os defeitos do mundo, menos 
um: nunca acreditei nessa história 
de que jornalista é formador de 
opinião pública. E se os olhos não 
tivessem caído muito cedo no en-
saio de Pierre Bourdieu, lá nos anos 
oitenta, até hoje teria uma crença 
absoluta nas pesquisas. Depois, não 
tão tarde, aprendi com Guimarães 
Rosa que é possível não saber de 
nada, mas desconfiar de tudo. Dai 
esse jeito tão maroto de duvidar. 

Naqueles anos, era de bom pe-
dantismo ter o ensaio de Bourdieu 
debaixo do braço e citar a lição 
que vinha logo no título, tapa na 
cara dos jovens candidatos à ci-
ência da comunicação: ‘A opinião 
pública não existe’. O requinte, avi-
sa-se, não estava em negá-la como 
artifício, mas em por em dúvida 
sua verdade. As pessoas não são 
iguais, divisíveis em percentuais 
representativos refletindo homo-
geneidade em cada fração, seg-
mento, classe ou categoria social. 
Eis o engenho.

A gênese da opinião não está 
só na narrativa linear, bem arru-
mada, com início, meio e fim, mas 
feita para agradar. Se fosse assim, 
a técnica do ‘era uma vez...’ bastaria 
para contar uma história, como nas 
fábulas. A formulação da opinião é 
uma técnica, se esta for capaz de 
agrupar, no mesmo plano, seme-
lhanças e contradições. Afastar o 
indesejável empobrece o raciocínio, 
a menos que se pretenda ser útil à 
servidão, quando nada à lisonja de 
ter sua opinião aplaudida.

É comum nos atos retóricos 
que preferem explicar as decisões 
ao invés de questioná-las, a ade-
são a um cômodo juízo de valor, 
exatamente aquele mais superfi-
cial, útil a quem interessa conven-
cer. No processo de formulação, 
entre pesos e contrapesos, e se há 
contradições flagrantes e mesmi-
ces disfarçadas, as clivagens preci-
sam ser expostas. Só assim o que 
parece perfeitamente persuasivo 
se esfarela no atrito com a contes-
tação capaz de dissecá-lo, camada 
a camada.  

Os poderes são exímios na 
escamoteação das narrativas. Prin-
cipalmente quando o fio da meada 
não parece tão fácil de ser perce-
bido. Trocam o bem pelo mal, mas 
vestem esse mal de uma descrição 
implacavelmente bem cerzida. Só 
o olhar mais acurado, realmente 
interessado em flagrar a verdadeira 
tessitura da trama que a narrativa 
engendrou, pode perscrutar seus 
vícios, livres de antolhos. E quando 
flagra, sabe que flagrou pela clara 
irritação de quem tenta reagir. 

Apoio e aliança são instrumen-
tos da política, mas não se aplicam 
a quem tem como ofício a opinião. 
Se bem formulada, não serve a este 
ou aquele lado como se fora enco-
menda. Serve ao sentido formal que 
o ergueu. Só é lógico aquilo que é 
logicamente sustentável. Capaz de 
resistir ao teste de suas premissas. 
Se ao primeiro impacto apresentar 
rachaduras, cai a sustentação. E, se 
é falso, mas for admitido sem ques-
tionamentos, a verdade real não 
vence. Vence a persuasão.

Menos um

PALCO CAMARIM

“Fique tranquilo:
sempre se pode
provar o contrário”.
Millôr Fernandes,
escritor, humorista (1923-2012).
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Veículos de placas finais 1 e 2 devem 
ter licenciamento pago até quinta

DETRAN

José Aldenir / Agora RN

Pagamento da taxa de licenciamento de veículos deve ser realizada pelos proprietários de 257.468 
veículos, o que corresponde a 19,9% da frota do Rio Grande do Norte; valor da licença é de R$ 90

O pagamento da taxa de licen-
ciamento de veículos automotores 
tem os primeiros vencimentos pla-
nejados para esta semana, segundo 
o Departamento Estadual de Trân-
sito do Rio Grande do Norte (De-
tran). Os automóveis com placas de 
finais 1 e 2 estão com os vencimentos 
programados para acontecer nesta 
quarta-feira, 20, e na quinta-feira, 
21, respectivamente. 

Os proprietários de veículos 
também têm programado o venci-
mento da Taxa de Proteção contra 
Incêndio, Salvamento e Resgate em 
via Pública, que é destinada ao Cor-
po de Bombeiros Militar do RN.

Nesse primeiro momento, a qui-
tação deve ser realizada pelos pro-
prietários de 257.468 veículos, o que 
corresponde a 19,9% da frota do Rio 
Grande do Norte. A taxa correspon-
de a um valor de R$ 90.

Uma novidade é que este ano o 
Detran inovou e não está mais emi-
tindo o carnê físico que antes era 
enviado aos endereços dos proprie-
tários de veículos cadastrados no 
sistema do órgão. Agora o boleto de 
pagamento do licenciamento, como 
também do IPVA, seguro DPVAT 
e Taxa dos Bombeiros, é emitido 
digitalmente, podendo o cidadão ter 
acesso pelo site do Detran (www.de-

tran.rn.gov.br), pelo aplicativo para 
smartphone (Detran-RN), nas agên-
cias do PágFácil, e, para os clientes 
do Banco do Brasil, diretamente no 
caixa eletrônico.

A implantação do boleto digital 
pelo Detran busca simplificar a vida 
do cidadão, além de ser uma ação de 
contenção de despesas, já que cerca 
de 50% dos carnês emitidos eram de-
volvidos pelos Correios, precisando 
ainda ser incinerados, gerando as-
sim mais despesas. Outro fato é que 
a ação está de acordo com a respon-
sabilidade ambiental do órgão, uma 
vez que evita a impressão em escala 

com uso de papel.
A taxa de licenciamento é o úni-

co tributo referente aos veículos cuja 
arrecadação é de responsabilidade 
do Detran, e os valores angariados 
são utilizados na manutenção física 
das instalações do órgão e nas ações 
empreendidas pela instituição no 
Estado. 

Segundo dados do setor de Es-
tatística do Detran, há 1.293.781 
veículos registrados no RN, sendo 
Natal (407.352), Mossoró (162.943) 
e Parnamirim (104.693) os três pri-
meiros municípios no ranking de 
maior quantidade absoluta de auto-

móveis por município.
No site do Detran, o processo de 

emissão dos boletos é simples. Bas-
ta que o usuário vá até o endereço 
eletrônico da instituição, digitando 
http://www.detran.rn.gov.br. Com 
a página aberta, o cidadão clica no 
ícone “Consulta de veículos e bole-
tos”. Logo em seguida é mostrada 
uma página onde é possível digitar 
a numeração da placa e do Renavam 
do veículo a ser consultado. Dessa 
forma, é possível ter acesso ao am-
biente online onde ficam disponíveis 
os boletos referentes a taxa de licen-
ciamento, IPVA, DPVAT, Taxa dos 
Bombeiros, além de possíveis débitos 
de infrações de trânsito relacionadas 
ao veículo consultado. 

O cidadão ainda pode baixar o 
aplicativo “Detran-RN”. Ao cadas-
trar seu veículo, o cidadão terá ao 
alcance das mãos todos os débitos 
lançados, como também as informa-
ções do automóvel, agendamento de 
serviços do Detran, além de endere-
ços, telefones e outras informações 
ligadas ao Departamento de Trânsi-
to. Ainda se preferir, os pagamentos 
das taxas podem ser feitos direto nas 
agências PágFácil. O calendário de 
pagamento tem seu término progra-
mado para o mês de junho, no caso 
dos carros com placas finais 9 e 0. l

Calendário de licenciamento segue até o mês de junho no Estado

Trabalhadores nascidos entre março e abril 
começam a receber abono salarial do PIS 2017

RECURSO

José Cruz / Agência Brasil

O abono salarial do Programa 
de Integração Social (PIS), ano-base 
2017, começa a ser pago esta semana 
para os trabalhadores da iniciativa 
privada nascidos em março e abril.

O crédito em conta para os cor-
rentistas da Caixa Econômica Fede-
ral será realizado nesta terça-feira, 
19. Os demais beneficiários podem 
sacar o benefício a partir de quinta-
-feira, 21.

De acordo com a Caixa, estão 
disponíveis mais de R$ 2,7 bilhões 
para 3,7 milhões de trabalhadores.

Os servidores públicos com ins-
crição no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pa-
sep), finais 6 e 7, também recebem 
o abono salarial a partir de quinta-
-feira, 21.

Os valores oscilam de R$ 84 a 
R$ 998, de acordo com o tempo tra-
balhado formalmente em 2017. Os 
pagamentos são realizados conforme 
o mês de nascimento do trabalhador 
e tiveram início em julho de 2018. Os 
recursos de todos beneficiários ficam 
disponíveis até 28 de junho de 2019.

Para servidores públicos, a refe-
rência é o Banco do Brasil, que tam-
bém fornece informações pessoal-
mente, pela internet ou pelo telefone 
0800-729 00 01.

Tem direito ao benefício o traba-
lhador inscrito no PIS ou no Pasep 
há pelo menos cinco anos e que te-
nha trabalhado formalmente por 
pelo menos 30 dias em 2017 com 
remuneração mensal média de até 
dois salários mínimos. É necessário 
que os dados estejam informados pe-
lo empregador. l Valor total do abono é de R$ 2,7 bi
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FLÁVIO REZENDE

Antes do advento das mídias so-
ciais, poucas pessoas sabiam de ma-
neira mais aprofundada a opinião das 
outras sobre os mais diversos assun-
tos. Ou a gente papeava com certa 
frequência e assim ficava sabendo o 
time, a religião, a tendência sexual e 
a opinião política dos mais próximos, 
ou de fato não se sabia de nada.

Para se expressar nos jornais só 
através de cartas, com pouco espaço 

e normalmente só eram publicadas 
aquelas mais babacas. Na TV pra-
ticamente não havia opinião, só o 
mostruário dos buracos, dos eventos 
e dos movimentos em geral.

As mídias sociais mudaram essa 
situação, podendo agora cada um 
de nós, dizer o dia todo, para quem 
quiser ler/ouvir/ver, como percebe o 
mundo.

Falando do meu caso, desde o 

A melhor política

surgimento do PT que cai no canto 
da sereia de Lula, até que o julga-
mento do mensalão revelou um su-
jeito mentiroso, ardiloso, passando a 
partir de então, a tecer críticas a sua 
conduta, ações nefastas, incluindo 
seu partido, uma vez que de fato 
pertence a ele, sendo um apêndice 
do seu ego, uma extensão de suas 
inconsequências.

Esse ativismo fez com que 
aquelas pessoas que desconheciam 
meu passado petista/esquerdista, 
me identificassem como ferrenho 
direitista, uns gostando e outros 
odiando, chegando ao ponto de me 
chamarem até de fascista.

Pois bem, na verdade como dis-
se, já acreditei em Lula, desacreditei, 
passei a acreditar não em Bolsona-
ro, mas numa via diferente, num ca-
minho mais liberal, achando correto 

menos Estado, mantendo no entanto 
minha independência de pensar e 
de me expressar, uma vez que não 
pertenço a grupos, nem a partidos, 
não estando na folha de pagamento 
de ninguém neste aspecto, devendo 
única e exclusivamente satisfação a 
minha maneira de ver e perceber as 
coisas.

Sendo assim, observando 
alguns babados no seio do bolso-
narismo, seus filhos, promessas 
mudadas, vez ou outra comento no 
Facebook e, a exemplo dos petistas 
chateados, recebo críticas dos devo-
tos do “mito”, ficando assim vulnerá-
vel a pauladas de todos os lados e 
reforçando no meu íntimo a certeza 
de que ser independente não é fácil.

Mesmo assim, não tem como. 
Ser o que sou ainda é a melhor polí-
tica. Que situação, rapaz...

Governo do RN efetua pagamento de 
R$ 13 milhões para obras de Oiticica

EXPECTATIVA

Governo do RN / Reprodução

Débito pago foi referente às medições e serviços da construção da barragem dos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2018; paredes da estrutura hídrica se encontram com 70% de execução

A Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos 
(Semarh) efetuou pagamento de R$ 
13 milhões às empresas que atuam 
na construção do Complexo de Oiti-
cica. O débito pago foi referente às 
medições e serviços de outubro, no-
vembro e dezembro de 2018. 

Os recursos integram os R$ 101 
milhões que estavam empenhados 
para a obra. “Conseguimos sanar 
os entraves burocráticos para esse 
pagamento. As construtoras assu-
miram compromisso de acelerar 
o ritmo as obras, daqui a dois me-
ses já vamos perceber a diferença, 
principalmente na Nova Barra de 
Santana” afirma o secretário João 
Maria Cavalcanti. Ele contou que já 

está em contato com o Dnocs, órgão 
interveniente do convênio, para a 
liberação do restante das verbas que 
somam os R$ 101 milhões. A previ-
são de entrega da obra é dezembro 
de 2019.

As obras da parede da barragem 
já se encontram com um percentu-
al de execução de 70%. O Governo 
também cuida da Nova Barra de 
Santana, construída para abrigar os 
moradores do distrito. O percentual 
de execução desta obra é de 56%. 

A obra é realizada pelo Consór-
cio EIT/ENCALSO, sob a supervisão 
da KL serviços de Engenharia S/A. 
A cargo do Consórcio Solo Penascal 
está a construção da Nova Barra de 
Santana. l Governo dá novo ritmo às obras de Oiticica com pagamento de R$ 13 milhões

MEDIDA

Bolsonaro vai levar texto da reforma da 
Previdência ao Congresso Nacional

Ernesto Rodrigues / Estadão

O presidente Jair Bolsonaro 
deve ir na quarta-feira, 20, ao Con-
gresso Nacional levar pessoalmente 
o texto da reforma da Previdência. 

A ideia do Planalto é que Bolso-
naro “assuma” a defesa da proposta 
nas primeiras 48 horas após apre-

sentá-la ao Legislativo. Ele também 
deve fazer um pronunciamento à 
Nação sobre a matéria, mas ainda 
não está decidido se será feito na 
TV aberta, que é considerada a op-
ção mais tradicional, ou através de 
uma transmissão ao vivo em redes 

sociais, como é da preferência do 
presidente da República.

Uma propostas será de prever 
idades mínimas para aposentadoria 
de 65 anos para homens e 62 anos 
para mulheres. O requisito terá um 
período de transição. lPresidente Jair Bolsonaro
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Construtoras pedem a prorrogação de 
licenças de obras paradas em Natal

RETOMADA

José Aldenir / Agora RN

Sindicato da Construção do Rio Grande do Norte sugere ao Município que as empresas que obtiveram 
licenças, mas não tocaram as obras por causa da crise, possam pagar para não reiniciar o processo

Estender o prazo de cerca de 150 
alvarás vencidos, cujos licenciamen-
tos foram aprovados na Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanismo de 
Natal (Semurb) mas não se transfor-
maram em lançamentos por causa 
da crise do setor imobiliário, é a mais 
nova aspiração do setor da constru-
ção civil no Rio Grande do Norte.

A ideia foi apresentada origi-
nalmente no Ceará. Um projeto de 
lei enviado à Câmara Municipal de 
Fortaleza foi a fórmula para manter 
a construção civil ativa por lá. Para 
isso, bastaria apenas, por parte do 
empreendedor, fazer a requitação do 
licenciamento por até dois anos.

A ideia cearense foi pronta-
mente endossada pelo presidente 
do Sindicato da Construção do RN 
(Sinduscon), Silvio Bezerra, que se-
mana passada participou na capital 
cearense do encontro Norte/Nordes-
te da Construção. A possibilidade 

de estender os licenciamentos já foi 
tema de uma conversa dele com o se-
cretário Daniel Nicolau, da Semurb.

“A princípio, o secretário achou 
interessante, até porque um novo 
processo de licenciamento dessas 

obras levaria, segundo ele, algo em 
torno de três anos para acontecer”, 
disse Silvio Bezerra.

Hoje, lembra o empresário, um 
processo de licenciamento demora 
em torno de 6 a 8 meses para ser 

concluído. Nesse caso, o prefeito 
Álvaro Dias poderia simplesmente 
autorizar por decreto a extensão das 
licenças ou enviar um projeto de lei 
para a Câmara de Natal, legalizando 
essa conduta administrativamente.

“Se a lei é a mesma, por que repe-
tir novamente o mesmo rito, se o Po-
der Público pode apenas cobrar para 
esticar a licença?”, indaga Silvio.

O presidente do Sinduscon no 
Estado imagina que, sem esse óbice, 
empregos poderiam nascer mais ra-
pidamente, diminuindo a crise sobre 
os trabalhadores do setor que já du-
ra pelo menos quatro anos.

No entanto, o empresário não 
pode precisar quantas obras seriam 
efetivamente beneficiadas com essa 
medida, já que uma parcela delas 
perderam atratividade comercial ou 
os projetos pertencem a empresas 
que fecharam as portas por causa da 
crise econômica. l

Proocesso de licenciamento em Natal demora até 8 meses para conclusão

PRODUÇÃO

Rio Grande do Norte lidera ranking de 
produção de energia eólica no Brasil

José Aldenir / Agora RN

O Rio Grande do Norte atingiu 
novo recorde energético ao alcançar 
4 GW em potência instalada a partir 
de parques eólicos. A marca foi al-
cançada com a entrada em operação 
comercial de dois parques de pro-
priedade da Companhia Paranaense 
de Energia (Copel), localizados no 
município de São Bento do Norte, no 
litoral potiguar.

Com a entrada em operação dos 
novos empreendimentos, que ocor-
reu na semana passada, o Estado 
passa a ter 151 parques eólicos em 
funcionamento. A geração de ener-
gia por fonte eólica já representa 
86% de toda a potência instalada do 
estado potiguar. 

A conquista dos 4 GW garante a 
manutenção do Rio Grande do Norte 
como líder absoluto em três quesitos: 
maior capacidade eólica instalada no 
Brasil, maior geração de energia por 
fonte eólica do país e também no tan-
ge a maior matriz eólica nacional.

“Isso reforça a responsabilidade 
do Estado em ser o protagonista e 
o líder desse setor. Pretendo conti-
nuar perseverando, ajudando o RN 
a se organizar para receber novos 
empreendimentos, manter o status 
de melhor ambiente operacional e de 

investimentos para energia eólica do 
Brasil. Queremos manter o RN na 
frente”, ressaltou o senador potiguar 
Jean-Paul Prates (PT), que também 
fundador e ex-presidente do Centro 
de Estratégias em Recursos Natu-
rais e Energia (Cerne).l

Rio Grande do Norte tem 151 parques eólicos e 4 GW de potência instalada 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Resolução prevê fim de 
barragens “a montante”
A Agência Nacional de Mineração 
(ANM) definiu nesta segunda-
feira, 18, medidas de precaução 
de acidentes nas cerca de 
mil barragens existentes no 
país, começando neste ano 
e prosseguindo até 2021. A 
principal ação será a extinção ou 
descaracterização das barragens 
chamadas “a montante” até 15 de 
agosto de 2021. Há 84 barragens 
no modelo denominado a montante 
em funcionamento no país, das 
quais 43 unidades são classificadas 
hoje como de “alto dano potencial”: 
quando há risco de rompimento 
com ameaça a vidas e prejuízos 
econômicos e ambientais. 

Reprodução / CBMG
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Final entre América e ABC já tem 
quase 12 mil ingressos vendidos

1º TURNO

José Aldenir / Agora RN

Setores Norte (destinado aos torcedores do ABC) e Premium (que contarão com adeptos de ambas as 
torcidas) já estão esgotados; Leste e Sul, destinados exclusivamente a americanos, ainda tem bilhetes

Agendada para ocorrer na noi-
te da próxima quarta-feira, 20, na 
Arena das Dunas, a final do primei-
ro turno do Campeonato Potiguar 
de 2019, entre América e ABC, já 
vendeu 11,7 mil ingressos.

O setor Norte, destinado ao clu-
be Alvinegro, se esgotou no início da 
tarde desta segunda-feira, 18, bem 
como o setor Premium, que conta-
rá com torcedores mistos (dos dois 
clubes).

De acordo com a assessoria de 
imprensa da Arena das Dunas, que 
é quem controla as vendas dos bilhe-
tes, o número de 11,7 mil foi atuali-
zado às 18h da segunda-feira.

Não foi possível dar com precisão 
o número de bilhetes vendidos nos 
setores Leste e Sul, que são destina-
dos exclusivamente aos torcedores 
do América. No Norte, sabe-se que a 
carga era de 3,1 mil pelo fato de ser 
10% da capacidade do estádio.

Ao todo, foram colocados 15 mil 
ingressos a disposição dos torcedo-
res. Destes, 2 mil são destinados 
a convidados, camarotes e sócios-
-torcedores. Os outros 13 mil foram 
colocados à venda para o público em 

geral. A expectativa é de que a carga 
se encerre antes do início do jogo.

Os ingressos podem ser compra-
dos antecipadamente com valores 
promocionais até esta segunda-feira. 
Após a data, os valores sobem e se-

rão mantidos até o dia do jogo.
VALORES

– Setor Sul (América): R$15 
(meia entrada e convênios) e R$30 
(inteira)

– Setor Leste (América): R$20 
(meia entrada e convênios) e R$20 
(inteira)

– Setor Premium (Mista): R$40 
(meia entrada e convênios) e R$80 
(inteira) – ESGOTADO

– Setor Norte (ABC): R$15 (meia 
entrada e convênios) e R$30 (inteira) 
– ESGOTADO

Os torcedores podem adquirir 
seus ingressos no site da Arena das 
Dunas (www.arenadunas.com.br), 
SportMaster (Midway, Cidade Jar-
dim e Zona Norte), Gol Store (Aveni-
da Prudente de Moraes), ERK (Tirol) 
e Sede do América (Tirol). As vendas 
nas bilheterias da Arena acontecem 
a partir das 15h da quarta-feira, nas 
bilheterias 1 e 2 do Estádio.l

No ano passado, América venceu o ABC na Arena com o marcador de 3 a 0

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019

Campo Redondo/RN, em 18 de fevereiro de 2019.
Alessandrú Emmanuel Pinheiro e Alves

Prefeito Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN, torna pública que realizará entre os dias 19 de 
fevereiro de 2019 à 12 de março de 2019, das 08h00min às 12h00min, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, a 
sessão se recebimento dos envelopes 01 e 02 da CHAMADA PÚBLICA 001/2019, instaurada 
objetivando aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e ao Empreendedor 
Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

Anderson Daronco comanda
final da Copa Cidade do Natal

ARBITRAGEM

Reprodução / Torcedores.com

Na sede da Federação Norte-
-rio-grandense de Futebol (FNF), o 
presidente da Comissão Estadual 
de Arbitragem (CEAF-RN), coro-
nel Ricardo Albuquerque, realizou, 
nesta segunda-feira, 18, a Audi-
ência Pública para divulgação do 
quarteto de arbitragem da final da 
Copa Cidade do Natal, válido pelo 
primeiro turno do Campeonato 
Potiguar.

O jogo entre América e ABC 
nesta quarta-feira, 20, às 20h30, 
na Arena das Dunas, será apitado 
por Anderson Daronco. O arbitro 
FIFA será auxiliado por Francisco 
de Assis da Hora e George Ítalo 
Antas Nogueira, ambos do Rio 
Grande do Norte e pertencentes ao 
quadro da CBF.

Confira a escala completa:
América x ABC 

Quarta-feira (20), 20h30 Arena 
das Dunas 

A: Anderson Daronco - FIFA 

A1: Francisco de Assis da Hora 
- CBF 

A2: George Ítalo Antas Noguei-
ra - CBF

4º: Leonilson F. Trigueiro Filho 
- CBF

Os dois maiores clubes do Rio 
Grande do Norte vão definir o tí-
tulo do primeiro turno nesta sema-
na. O América joga em casa e com 
vantagem do empate por ter sido o 
primeiro colocado na classificação 
geral da fase de pontos corridos.l

Anderson Daronco, árbitro gaúcho
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ATRAÇÃO DO

2019

ACESSO
GRATUITO

PALCO
 LARGO ATHENEU

PALCO PRAÇA
DAS FLORES

CORTEJO
PETRÓPOLIS

@muitoscarnavais2019

 LARGO ATHENEU

BANDA 
SOANATA

JAINA
ELNE

PATROCÍNIO APOIO REALIZAÇÃO

PROGRAMA
DJALMA

MARANHÃO

TERÇA
5 MARÇO
A PARTIR DAS 16H

ORQUESTRA
FREVO DO

ACUPE

BRUNO
JOSUÁ

PALCO PRAÇA
DAS FLORES

DODORA
CARDOSO

CRIME

Mulher joga filha recém-nascida do
3º andar em Mossoró e acaba presa

Reprodução

A Polícia Civil prendeu no do-
mingo, 17, uma mulher de 22 anos, 
em Mossoró, suspeita de arremessar 
a filha recém-nascida do terceiro 
andar de um prédio. De acordo com 
os agentes policiais, a menina havia 
nascido no mesmo dia.

Após a menina nascer, a suspei-
ta, identificada como Emili Karoli-
ne Farias Barbalho, jogou a criança 
do apartamento em que morava, bi 
Condomínio Jardins do Planalto, no 
bairro Planalto 13 de maio. O corpo 
do bebê foi encontrado na área co-
mum do condomínio. A mulher foi 
presa em flagrante, mas a princípio 
negou aos policiais que estava grá-
vida e dado à luz. Contudo, exames 
médicos comprovaram a gestação. 
Após a constatação, Emili Karoline 

confessou o crime.
A mulher morava com os pais, que 

disseram não ter ciência da gravidez 
da filha. A criança nasceu prematura, 
com apenas sete meses de gestação. A 

mulher foi levada para a Penitenciá-
ria Agrícola Mário Negócio, de Mosso-
ró. Segundo o delegado Evandro Luzi 
dos Santos, a perícia constatou que a 
criança nasceu viva.l

Corpo foi encontrado na área comum do condomínio. Mulher foi presa em flagrante

BARRAGEM DA VALE

Sobe para 169 número 
de mortos na tragédia 
em Brumadinho (MG)

O Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais atualizou para 169 
o número de mortos em razão 
do rompimento da barragem da 
mineradora Vale em Brumadinho.

De acordo com a Defesa Civil 
do Estado, todos os mortos já foram 
identificados. A tragédia na mina 
Córrego do Feijão, nos arredores 
da capital Belo Horizonte, deixou 
ainda 141 pessoas desaparecidas 
– entre funcionários da mineradora, 
terceirizados e membros da 
comunidade.l

Washington Alves / Reuters

141 pessoas estão desaparecidasApós a menina nascer, mulher identificada como Emili Karoline Farias 
Barbalho jogou a criança do apartamento em que morava, no Planalto 13
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“ “Quem
acha vive

se perdendo”

(Noel Rosa)

>> Fora de série. Vai 
de mal a pior a parceria 
cinematográfica da Netflix 
com a Marvel. Quando os 
fãs da série O Justiceiro 
contavam os dias para uma 
nova temporada, o serviço 
de streaming anunciou a 
suspensão, assim como já 
havia feito em relação a outras 
séries de heróis Marvel como 
O Demolidor, Luke Cage e 
Punho de Ferro. E quando 
encerrar a atual temporada, 
Jessica Jones também será 
suspensa.

>> Pouca fé. A cidade de Mossoró 
foi agitada no final de semana pela 
espetaculosa notícia de um caso 
real de cura gay. O assunto foi 
amplamente comentado em todas 
as rodas, evangélicas, católicas 
e agnósticas, mas quando foi no 
domingo veio a decepção de muitos: 
o milagre deu chabu.

As lindas fotos de Linda
Ontem foi o aniversário de Yoko 

Ono. 82 anos e uma das artistas 
mais ricas do mundo. Nunca admirei 
a mulher de John Lennon como ar-
tista, apenas como gerente-geral de 
um marido que de tão apaixonado se 
tornou manicaca. Yoko foi, junto com 
Pearl Harbor, um dos dois grandes 
atentados japoneses ao Ocidente.

Os Beatles foram bombardeados 
pela pequena nipônica a partir de 
1966, quando ela penetrou no gru-
po, mudando as opiniões de John, 
acabando seu casamento com Cyn-
thia, a namorada de adolescência, 
e dando tantos pitacos nos estúdios, 
irritando diversas vezes George Har-
rison e Paul McCartney.

Dito isto, dou um salto no nariz 
de cera de Yoko e entrou no assunto 
central do artigo: a primeira mulher 
de Paul McCartney, a americana 
Linda Louise Eastman, que conhe-
ceu em 1967, durante um show do 
inglês Georgie Fame que ela foi foto-
grafar para a revista Rolling Stone. 
Foi amor à primeira vista.

Linda não era apenas uma fo-
tógrafa a serviço de um órgão de 
imprensa, mas naqueles anos de 
reboliço cultural foi a única profis-
sional com acesso a um evento pro-
mocional dos Rolling Stones no Rio 
Hudson e autora da primeira foto de 
Eric Clapton na capa da revista que 
é hoje sinônimo de história do rock.

Se o namoro com Paul começou 
no período em que os Beatles lan-
çavam o revolucionário álbum Sgt 
Peppers, o casamento aconteceu 
quase dois anos depois quando a 
banda estava fazendo o disco Abbey 
Road, o último gravado antes da dis-
solução dos quatro (o último foi Let it 
Be, com eles já separados).

Linda McCartney manteve sua 
profissão após o casamento, apren-
deu a tocar teclado e aguçou o talen-
to para compor. Antes de participar 
da banda Wings, que formou com o 
marido, rejeitou proposta de parti-
cipar do grupo The Smiths, conside-
rada uma das mais importantes do 
rock produzido nos anos 1980.

Ao lado de Paul, formou a ban-
da Wings e foi coautora de diversos 

sucessos, alguns atingindo as pri-
meiras posições nas paradas ameri-
canas e britânicas, como a Billboard 
e a Dutch Top. Mas o grande legado 
artístico de Linda McCartney foi re-
almente suas fotografias no ambien-
te pop dos anos 1960/70.

Fotos das viagens a Londres, 
em pautas da revista Rolling Stone 
cobrindo a explosão do “Swinging 
Sixties”, a revolução cultural ocor-
rida na capital inglesa a partir das 
bandas e estrelas de um rock em 
releitura às matrizes americanas do 
folk, blues, rockabilly, boogie woogie, 
country e gospel, entre outros.

Seus trabalhos ajudaram a po-
pularizar as imagens de ícones como 
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Eric 
Clapton, Bob Dylan, The Who, Neil 
Young, Aretha Franklin, Simon and 
Garfunkel, The Doors e, obviamen-
te, os Beatles, que entre tantos hinos 
ao amor têm o clássico “My Love”, 
que McCartney fez para ela.

E fez mais. São canções inspira-
das em Linda “Maybe I’m Amazed”, 
“The Long and Winding Road”, “I am 
Your Singer”, “Silly Love Songs” e 
“Lovely Linda”. Outro legado está no 
pioneirismo da defesa dos animais, 
sendo uma das principais celebri-
dades a contribuir para a criação da 
PETA, a famosa ONG hoje atuante 
no mundo inteiro.

Certa vez John Lennon se refe-
riu a Linda McCartney como uma 
“fã chata e de meia-idade dos Be-
atles”, um triste comentário de quem 
talvez estivesse cuspindo o próprio 
recalque de uma experiência íntima. 
Enquanto sua mulher contribuiu pa-
ra destruir uma banda, a mulher de 
Paul o ajudou a criar outra. 

>> Beco. O prefeito Álvaro Dias 
visitou o famoso Beco do Batman, 
em Sampa, na companhia de Dácio 
Galvão. E postou no Facebook: “nosso 
Beco da Lama não vai dever nada ao 
lindo espaço paulista quando estiver 
pronto”. E tem razão. Lá é só o beco e 
o grafite; aqui é o beco, o grafite e os 
bares sempre abertos.

>> Oposição. Um cara da 
bancada do programa Estúdio I, 
na GloboNews, dizia ontem que a 
oposição ao governo Bolsonaro ainda 
não se organizou no Congresso 
Nacional. Tem razão. A oposição é 
formada hoje por algumas famosas 
marcas da velha mídia, em pânico por 
causa da verba publicitária.

>> Carnaval. A exemplo de outros 
anos, o carnaval dos servidores 
públicos (Carnasinsp) juntou muita 
gente na Cidade Alta, concentrado no 
Bar do Zé Reeira. De diferente mesmo 
só a ausência de três personagens que 
antes marcavam presença: Fátima 
Bezerra, Zenaide Maia e Nathalia 
Bonavides.

>> Fiasco. Depois do mise-en-scène 
armado no Festival de Berlim, quando 
se reuniu com alguns brasileiros 
para exibir cartazes de “Marielle 
vive” e “Lula livre”, o ator Wagner 
Moura saiu de mãos abanando sem 
prêmio nenhum para o seu filminho-
mambembe sobre o terrorista baiano 
Carlos Marighella.

>> Filme fake. Aliás, o único 
prêmio que Wagner Moura ganhou 
em Berlim foi um beijo na boca do 
afetado Jean Wyllys, que fugiu do 
Brasil debaixo de mistérios. O filme 
Marighella tem duas mentiras 
premeditadas por Moura: fez do 
terrorista Mariglhella um humanista 
e transformou em negro um branco de 
olhos verdes.

>> Laranjal. As suspeitas sobre 
Gustavo Bebianno e Luciano Bivar 
nos desvios de recursos do fundo 
partidário via candidatos-laranjas 
precisam estimular a Justiça Eleitoral 
e o Ministério Público a apurar o 
mesmo expediente em relação a 
outros partidos. Em todo o NE foi 
uma farra na campanha de 2018.

Se Trump mandar invadir
a Venezuela domingo,

detona o ibope do Oscar. 

(Diego Mattos de Biaggio)

No movo mundo, blasfemar
Deus é direito e ignorar
militante gay é crime. 

(Caroline Rocha Araújo)

Depois de Marighella negro, 
Wagner Moura vai mostrar 

Dilma inteligente.

(Letícia Machado)

PICARDIA NAS REDES
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...do ex-presidenciável do PT Fernando 
Haddad: “Laranja de estimação: Se 
ficar no cargo, ministro do Turismo 
representará o laranjal do PSL na 
Esplanada”;
 
...da jornalista Eliane Cantanhêde: 
“Enquanto Bolsonaro gera crises, 
generais executam uma política clara 
de ocupação de espaços”; 

...do portal G1: “Em desabafo, 
Bebianno diz que deve desculpas ao 
país por ter viabilizado candidatura de 
Bolsonaro”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Sensação de segurança. 
A governadora Fátima Bezerra 
comemorou no seu perfil no 
Twitter uma redução significativa, 
de 53%, nos casos de violência do 
Estado neste mês de fevereiro. 
Os números batem com o que o 
natalense tem sentido.  
Pelo menos na Zona Sul, o número 
de policiais nas ruas aumentou, 
transmitindo a sensação de 
segurança à população. Em 
Ponta Negra, um dos pontos mais 
importantes para o Turismo da 
capital, podem ser vistas inúmeras 
blitzen e em locais antes nunca 
feitas, pegando de surpresa os 
desavisados.

>> Tímidas. A deputada 
estadual Cristiane Dantas 
acredita que ainda são tímidas as 
ações da gestão Fátima Bezerra 
no sentido de se conter a crise 
fiscal no Estado. Em entrevista 
a esta colunista, a parlamentar 
afirmou que as medidas 
anunciadas são meramente 
paliativas.

>> Pedido. O presidente da 
Federação da Agricultura, 
Pecuária e Pesca do Rio Grande 
do Norte (FAERN), José Álvares 
Vieira, acompanhou na sexta  e 
sábado as visitas da ministra 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Tereza 
Cristina, às cidades de Mossoró e 
Pendências, respectivamente. Zé 
Vieira aproveitou o ensejo para 
entregá-la um ofício contendo 
as principais demandas do setor 
agropecuário do RN. 
 
>> Prioridade. Entre as 
demandas apresentadas pela 
Federação da Agricultura 
(FAERN) está uma ação do 
MAPA, através da Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(APEX), em busca da definitiva 
abertura do mercado chinês 
para as frutas do RN. Segundo 
o documento apresentado, o 
Brasil já tem protocolos de 
entendimentos com o governo 
chinês sobre esta matéria, mas 
resta finalizar as tratativas de 
vigilância sanitária e acelerar 
compensações comerciais para 
que este mercado se torne 
realidade. 

>> Dobro. A expectativa é que o 
volume exportado dobre a partir 
da inserção no comércio chinês.

>> Cultura. O diretor geral da 
FJA, Crispiniano Neto, visitou no 
domingo dois expoentes do Registro 
do Patrimônio Vivo do RN. O gestor 
se reuniu com integrantes do grupo 
Chegança de Barra do Cunhaú, 
em Canguaretama, ao lado do 
pesquisador Severino Vicente, para 
levantar as principais necessidades 
do grupo, beneficiado pelo Registro 
do Patrimônio Vivo (RPV) como 
transporte, incentivos, materiais, 
cursos de artes e inscrições em editais, 
além da situação da sede. A visita foi 
acompanhada pelo coordenador do 
Chegança, José Nunes.

Desfile Burberry Inverno 2020, 
em Londres

Magistrada e escritora potiguar Lena Rocha entre 
os convidados do chiquérrimo casamento de Bruno 
Chateaubriand e Diogo Bocca, no Insólito Boutique Hotel 
& SPA, no Rio de Janeiro

Presidente da Faern José Vieira  entregando documento 
com demandas do setor agropecuário do RN à ministra da 
Agricultura Tereza Cristina

Instagram / Reprodução

Divulgação

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire

Momento ‘selfie’ entre a governadora Fátima Bezerra e policiais 
militares que fazem as famosas fiscalizações em Pium

Assessoria

Instagram
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Pessoas de má-fé podem tentar enganar você. 
Desconfie de qualquer promessa ou proposta 
boa demais. Explore sua criatividade no serviço. 
Romance com colega pode ser mantido em segredo.

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os 
colegas deve garantir resultados melhores para 
todos. Os astros pedem mais atenção à saúde. 
A Lua pode despertar insegurança no amor.

Boa hora para mudar de casa ou resolver 
problemas de família. Sua sorte deve mudar 
no fim da manhã e tudo vai parecer mais 
fácil para você. 

Você pode ter inspirações supercriativas. Anote 
tudo para não esquecer de nada depois. Boas 
surpresas com amigos. Pode até pintar um clima 
de paixão e romance com alguém da turma.

Você vai esbanjar inspiração e criatividade no 
serviço. Pode ter boas chances de conquistar 
uma promoção. Assuntos de família terão 
prioridade à tarde. Ótima sintonia no romance.

Conversas importantes devem agitar seu lar ao 
longo do dia. No trabalho, mostre seu interesse e 
sua disposição em aprender e progredir. Romance 
com colega tem boa chance de engrenar.

Ótima disposição para aprender coisas novas. Boa 
habilidade para conversar e negociar. Explore sua 
criatividade. Na paquera, converse bastante para 
descobrir com quem tem mais afinidades.

Você vai usar as palavras certas para 
convencer as pessoas. Sucesso garantido 
no comércio. Pode até faturar uma grana 
inesperada. 

Confie nos seus talentos. Intuição em alta. Seja 
realista com os gastos e tenha cuidado para não 
se enrolar com crediários. Valorize quem traz 
segurança e estabilidade para o seu coração.

Dia de muita criatividade e ótimas ideias para 
ganhar dinheiro. Trabalho em equipe recebe 
bons estímulos. Há sinal de mudanças à tarde. 
Várias astros vão estimular o amor.

Você vai mostrar muita disposição e competência 
no serviço. Pode até aumentar seus ganhos, 
ainda mais se usar sua criatividade e boa lábia. 
Vida a dois protegida e em boa sintonia.

Os astros indicam boa afinidade em sociedade 
ou parceria profissional. Mas não revele todos 
os seus planos. Romance protegido, só evite 
medir forças ou criticar quem ama.

Judith pensa na possibilidade de adotar Feijão. Robério fica fascinado com o conhecimento de Marcos Paulo. 
Valentina vasculha o local da queda de Feijão, sem perceber que está sendo observada. Stella descobre que um 
antigo cliente de Stefânia pode ser Mattoso. Mirtes compra várias caixas de um medicamento laxante. 

 O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

André afirma a Alain que ele precisa aproveitar sua nova chance e compreender o que está vivendo. Em 
suas sessões de regressão com Letícia, Daniel descobre mais coisas sobre Julia. Mauro César tenta reatar 
com Gigi, que declara ao ator que está noiva. Marcelo se incomoda ao ver Mariane beijar Mauro César.

ESPELHO DA VIDA

Herculano deixa claro a Gisela que só está no barco com ela por Isadora. Janaína desconfia da 
demora de Herculano. Galdino consegue escapar de João. Jerônimo finge para Quinzinho que não 
está interessado em Vanessa. Fernando envia para Mercedes a foto que tirou de Gisela e Herculano.

VERÃO 90

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 21

AAP
ADVOGADOS

GRÃOOBESO
TOCARSTF
EERASOR

UPATPEDE
OUVIDOE

APLICATIVO
UAOTMAL
LTAPICE

TAPEARTIO
RECEMSONSO

LASIA
COOPERAÇÃO

LASCAINOX

Signifi-
cado do
"A", em

OAB

Expressão
cultural
como o
cordel

Padece 
de um
mal

Alimento
como o

feijão ou
o milho

Apalpar;
pôr a mão

Supremo
Tribunal
Federal
(sigla)

Interjei-
ção de

incentivo
ao cavalo

6, em al-
garismos
romanos

O órgão
da

audição

O cabelo
mais

sujeito à
caspa

Programa
como o

Whatsapp

Orlando
Teruz,
pintor

(?)-assom-
brado: ha-
bitado por
fantasmas

(?) Barna-
bé, perso-
nagem do
"Sítio" (Lit.)

(?)-
nascido:

bebê

Colabora-
ção;

auxílio

De (?) para
lá: de um
lado para
o outro

André Nas-
cimento,
jogador
de vôlei

Boi, em
inglês

Frag-
mento de
madeira

Aço inoxi-
dável
(red.)

Local de imunização
contra doenças

Tipo san-
guíneo

Prefixo de 
"desacordo"

O primeiro
homem

Já; neste
instante

"Mais (?)", programa 
com Ana Maria Braga

Muito
gordo
O polo
Norte

Refletor
de luz

Origem
(abrev.)

Faz solici-
tação

Colocar dia,
mês e ano 

Quinta
letra

Reprodu-
zo; copio 

Entrelaça
os fios 

Formam
os cílios

O ponto
mais alto
Sua capital
é Macapá

Crustáceo 
de sopas

Dissi-
mulado

Épocas;
períodos

Lição
escolar

Hiato 
de "luar" 
Enganar 

(bras. pop.)

Assim, em
espanhol
Otaviano 
Costa, ator

2/ox. 3/así — upa. 4/spot — tece. 5/ápice — lasca.

Beto Barbosa usou seu Insta-
gram para contar que está “100% 
curado” de um câncer na próstata 
e na bexiga.

“Hoje comecei a andar sem tan-
tos aparelhos ligados. Tomei banho 
sozinho e comecei a sentir o ar da 
independência hospitalar. Não vejo 

a hora de voltar para casa”, escre-
veu o cantor.

“Acredito que até terça-feira 
[19] já estarei em casa e, no dia do 
meu aniversário, 27, quero estar 
caminhando na esteira e malhando 
com a orientação da equipe médica. 
Deus me curou e me salvou através 

dos médicos”, continuou o cantor, 
que agradeceu as orações dos fãs.

Considerado o rei da lambada nos 
anos 1980 e 1990, Beto Barbosa disse 
que começou a sentir os sintomas no 
fim de 2017 e procurou ajuda médica 
em Fortaleza, onde mora. O câncer foi 
diagnosticado em seguida.l

Beto Barbosa diz estar curado de câncer
PRÓSTATA E BEXIGA

Instagram / Reprodução

Cantor espera estar em casa hoje

Considerado o rei da lambada nos anos 1980 e 1990, cantor descobriu doença em 2017
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PEDIDO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Cajupiranga Empreendimentos Imobiliários LTDA, 07.133.695/0001-29, torna público 
que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento urbano 
– SEMUR o requerimento de Licença prévia (LP) para o condomínio horizontal localizado na 
Estrada do Pará Pium.

Anna Rolim
Coordenadora de negócios
Alphaville Urbanismo S.A.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

REVISE COMBUSTÍVEIS EIRELI   – CNPJ nº 26.292.126/0001-70 torna públi-
co conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 
18/02/2019, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para funcionamento 
de um Posto de Combustível na AVENIDA CAPITÃO MOR GOUVEIA 2232   – 
CIDADE DA ESPERANÇA - NATAL /RN, ficando estabelecido um prazo de 05 
(cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

LICENÇA AMBIENTAL

COSTA E SILVA COMÉRCIO DE GÁS LTDA- ME (PESSOA JURÍDICA), inscrita no CNPJ: 
21.900.392/0001-15, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 18/02/2019, através do Processo Administrativo Nº SEMURB-055234/ 2015-
91, A Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de uma Revenda de Gás Lique-
feito de Petróleo (GLP) com área construída 68,80 m² em um terreno de 827,00 m², situada 
na RUA AGRESTINA, 33, PLANALTO, NATAL/ RN, CEP: 59.073-270, ficando estabelecido 
um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

JVC COMERCIAL LTDA    – CNPJ nº 35.298.330/0005-13 torna público conforme 
a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 18/02/2019, a 
Renovação da Licença Ambiental de Operação para funcionamento de um Posto 
de Combustível na AVENIDA FLORIANO PEIXOTO 467   – PETROPOLIS - NA-
TAL /RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
qualquer esclarecimento.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

SERRA NORTE GRANITOS LTDA, CNPJ: 02.372.580/0008-40 torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação e Operação para atividade de extração de granito 
localizado no sítio Boa Vista em Jacú, Zona Rural, Equador-RN.

OSNY ANTONIO POZZI MACHADO
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

O Sr. RICARDO ROMEIRO OTERO, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 090.801.958-
04, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 
14/12/2024 em favor de uma pousada com 03 (três) chalés na Praia de Sagi, município de 
Baía Formosa- RN.

RICARDO ROMEIRO OTERO 
Proprietário 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Vitoria Industria e Comercio de Alimentos EIRELI, CNPJ 24.046.208/0001-00, torna públi-
co que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Regularização de Operação para uma Fábrica de goma a base de fécula 
de mandioca hidratada, localizado no Sitio Tabatinga N° PR4, Povoado Tabatinga, Macaíba/
RN, CEP 59.280.000.

Ricardo Miguel Borges
Proprietário

LICENÇA AMBIENTAL

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA, CNPJ: 08.026.122/0050-47, torna 
público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 
16/02/2018, através do Processo Administrativo Nº 004900/2018-75, a Licença 
Ambiental de Instalação da Capela São Judas Tadeu, com área de construção de 
450,87m², situado na Av. das Alagoas, nº 12, Neopólis, Natal/RN, ficando estabe-
lecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FORTE COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO EM EDIFICAÇÕES – EI-
RELI, CNPJ 26.581.859/0001-25, torna público a Licença concedida pelo Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a LICENÇA SIMPLIFICADA – LS, para a extração de areia, numa área de 
3,98 há, inserida na poligonal do Processo DNPM nº 848.216/2018, localizado em 
Telha de Cima, Município de Ielmo Marinho – RN.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
16ª Vara Cível da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 PJe - Processo 
Judicial Eletrônico

Processo: 0820567-29.2017.8.20.5001
AÇÃO: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)
REQUERENTE: MADEREIRA VALE DO PARA LTDA
REQUERIDO: METALCAP ABC CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S/A

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
 O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz(a) de 
Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, na forma da lei.
 FAZ  SABER, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como litis-
consorte, nos termos do art. 94 da Lei nº 8.078/1990, que tramita por este     Juízo a Ação TU-
TELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134), processo sob nº 0820567-29.2017.8.20.5001, 
proposta por MADEREIRA VALE DO PARA LTDA  contra  METALCAP ABC CONDUTORES 
ELETRICOS LTDA - ME e outros, que, pela publicação do presente edital fica(m) CITADO(S) 
METALCAP  ABC  CONDUTORES  ELETRICOS LTDA - ME, CNPJ: 02.194.541/0001-23, 
com último endereço à Avenida Doutor José Fornari, 1525, Ferrazópolis, SãO BERNARDO 
DO CAMPO - SP - CEP: 09790-400, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, que-
rendo, no prazo de quinze (15) dias, responder a ação, sob pena de, não sendo contestada a 
demanda,       serem presumidos aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados 
pela parte autora na petição inicial. Faz-se necessário advertir que em caso de revelia será 
nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que ninguém alegasse igno-
rância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da Comarca de Natal expedir o 
presente edital, que será publicado na forma do artigo 257 do NCPC.

OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição 
inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação 
(artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao 
sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço abaixo, utilizando-se os códigos a seguir:
http://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
DESPACHO/DECISÃO: 18100814030338600000032271513
PETIÇÃO INICIAL: 17052211354214200000009984195
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga 
sua anexação.
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada 
a junta de de quaisquer documentos por meio físico quando houver o  patrocínio de advogado.
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb 
(megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o “.pdf”.
 Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do 
Norte, Eu, HUGO VARGAS SOLIZ DE BRITO, Auxiliar Técnico da 16ª Vara Cível  da Comarca 
de Natal, digitei e conferi o presente documento.

NATAL/RN, 11 de dezembro de 2018.
ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA

Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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