
Brasil vence o México 
de virada e garante 
tetra na Copa Sub-17
Já nos acréscimos, garoto 
Lázaro marcou gol da vitória 
brasileira no Bezerrão
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Homenagem após o recomeço
Publicitário que passou por Alcaçuz vai virar Cidadão Natalense

Esquecidos pelo poder 
público, seja estadual 
ou municipal, diversos 
monumentos históricos e sítios 
importantes para a formação 
de Natal aguardam medidas 
efetivas para recuperação, 

restauração e, acima de 
tudo, preservação da história 
de cada um deles para a 
população da capital potiguar. 

O Agora RN visitou sete 
importantes pontos para a 
formação da cidade – Forte 

dos Reis Magos, Ponte férrea 
sobre o Rio Potengi, Marco de 
Touros (Marco Quinhentista), 
Antiga Estação Rodoviária de 
Natal, Marco Zero de Natal e a 
Praça de Santa Cruz da Bica - 
e conta suas histórias.

Pontos históricos
de Natal sofrem
com o abandono

Esquecimento 08 e 09

Réus por morte de 
agente penitenciário 
são condenados

Sandro Pimentel 
consegue recursos 
para a saúde do RN

Na França, Fátima 
apresenta queijo do 
Seridó a comerciantes

PM apreende, em 
média, três armas
de fogo por dia

Maxwell André Marcelino, de 44 
anos, foi morto em Parnamirim, no 
início de agosto de 2013, quando 
levava preso para consulta médica

Deputadas firmaram compromisso 
de encaminhar emendas no valor 
de R$ 450 mil para a aquisição de 
equipamentos como ambulâncias

Após encontro, serão assinados 
protocolos de colaboração entre a 
Federação dos Queijeiros da França 
com o governo potiguar

Entre janeiro e outubro deste ano, 
foram retiradas de circulação 909 
armas, como revólveres, pistolas e 
espingardas, além de simulacros

Violência 06Em Brasília 04

Negócios 03Grande Natal 07

Arquivo pessoal

Fotos: José Aldenir / Agora RN

Centro Histórico de Natal precisa de reformas Fonte Férrea sobre o Potengi está abandonada

Forte dos Reis Magos: fechado para visitas Marco de Touros: guardado, mas sem proteção
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Programas de geração de 
empregos houve muitos. 
Pacotes econômicos, 

alguns. Em comum, a demora nos 
resultados.

Com exceção do Plano Real, 
bombardeado sem dó pela esquerda, 
não se vê com frequência medidas 
econômicas efetivas que poupem de 
efeitos colaterais as classes baixa e 
média da sociedade.

Isso não impede de ouvirmos 
alguns absurdos, como “brasileiro 
não gosta de poupar”, que são 
imprevidentes e irresponsáveis. 
Se não há dinheiro circulando e 
desempregados são contados aos 
milhões, como poupar?

Agora mesmo, o governo federal 
resolveu dar uma nova gentileza 
com o chapéu alheiro. Trata-se desse 
programa em cores para incentivar 
a criação de empregos para jovens 
de 18 a 29 anos.

O programa era voltado 
inicialmente também para os 
maiores de 55, mas os idosos foram 
os primeiros chutados do plano, 

que se debruçou sobre a faixa mais 
produtiva da população, que está 
desempregada.

Se a coisa funcionar, a meta é 
gerar 1,8 milhão de novos postos de 
trabalho a um custo de R$ 10 bilhões, 
cobertos pelos 7,5% de contribuição 
previdenciária cobrados sobre o 
seguro-desemprego. Os benefícios, 
é claro, valerão apenas para as 
empresas que realmente contratarem.

Já vimos este filme antes.
As empresas lucram com os 

benefícios, mesmo sem contratar, até 
o programa ser extinto pela própria 
inutilidade.

Os jovens de 18 a 29 anos 
contratados pela primeira vez 
poderão receber no máximo 1,5 
salário mínimo, num contrato 
com prazo máximo de dois anos. E 
as empresas poderão ter até 20% 
de seus funcionários contratados 

nessa modalidade, vedada a 
possibilidade de substituições.

Com isso, os empregadores 
ficarão isentos da contribuição 
patronal para o INSS, das 
alíquotas do Sistema S e do 
salário-educação. Se demitirem 
sem justa causa, dentro desse 
programa, bem entendido, pagarão 
multa de 20% sobre o FGTS, em 
vez dos habituais 40%.

Quantos jovens serão de fato 
contratados com base nesse esquema 
especial, eis a grande pergunta. A 
resposta está associada à solução 
de outro problema. Empregadores 
contratarão só por causa da redução 
de custos?

O problema é combinar com a 
economia, que há tempos pisa no 
freio do consumo e faz do dinheiro 
artigo raro na praça. Em outras 
palavras, quando a demanda é 
fraca, baratear o custo da mão 
de obra para empresa sempre 
beneficiará mais o elo forte dessa 
corrente em relação ao elo fraco, que 
todo mundo sabe quem é.

O elo fraco é a maioria

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

O MELÃO E AS DIFICULDADES
Saudada como uma primeira 

grande perspectiva comercial para 
o melão potiguar, a abertura do 
mercado para a China ainda tem 
chão para andar. Falta logística 
para colocar o produto em condições 
competitivas num país cuja 
produção da fruta é quatro vezes 
maior que a brasileira e depende de 
um público disposto a consumi-lo 
pagando bem mais caro.

 
PARA COMEMORAR

Mesmo, assim, não deixa de ser 
uma grande vitória, capitaneada 
em boa parte pelo empresário 
Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola 
Famosa, que há anos está nessa 
briga para vencer as barreiras 
sanitárias impostas pelos chineses.  

AINDA O PROEDI
Embora o novo programa de 

incentivo à criação de empregos 
do governo estadual, fortemente 
ancorado no Proedi, esbarre na 
insatisfação dos prefeitos, que 
deixarão de receber parte do que 
lhes cabia dos 25% de ICMS, 
um trabalho de convencimento 
continua em curso para mudar 
esse jogo. O principal argumento 

A governadora Fátima Bezerra inicia, junto com os demais 
governadores do Nordeste, nesta segunda-feira, 18, uma 
série de reuniões na Europa em busca de investimentos para 

áreas integradoras da região, como sustentabilidade, infraestrutura, 
turismo, saúde, segurança pública, saneamento e energias limpas. A 
ida a França, Itália e Alemanha é uma das primeiras articulações 
internacionais feitas pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimen-
to Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste). Nos três países, os 
gestores vão apresentar o funcionamento do Consórcio e um mapa de 
oportunidades do Nordeste, inclusive com a perspectiva de abertura 
de parcerias público-privadas (PPP). A comitiva participará de 
eventos com empresários e tem reuniões com setores econômicos e 
governamentais em Paris, nos dias 18 e 19, em Roma, no dia 20, 
e em Berlim, nos dias 21 e 22. Logo após a agenda do Consórcio 
Nordeste na Europa, a governadora Fátima Bezerra segue para a 
China, a convite do Bank of China, onde participa do seminário de 
comunicação e cooperação financeira internacional “Um Cinturão, 
Uma Rota”, também com o objetivo de atrair novos investimentos 
para o Rio Grande do Norte. Neste ano, o evento será direcionado 
especificamente para os países de língua portuguesa.

Europa e China

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

é que as perdas dos municípios 
não chegarão a 5%, o que é 
perfeitamente aceitável para 
manter e expandir os empregos.

AS DUAS FACES DE EZEQUIEL
O presidente da Assembleia 

Legislativa, Ezequiel Ferreira de 

Souza, está se equilibrando sobre 
ovos para manter a interlocução 
com os empresários e os prefeitos 
em torno das perdas dos 
municípios com o Proedi. Como 
era de se esperar, até agora ele 
não contrariou nenhuma das duas 
partes. É um político, afinal.

O Governo do Rio Grande do Norte empossou os 31 in-
tegrantes do Conselho Estadual de Segurança Pública e da 
Defesa Social (Consesp). De acordo com a governadora Fá-
tima Bezerra, em pronunciamento feito durante solenidade 
no auditório da Governadoria, a instalação do Consesp está 
entre as medidas do governo para a reestruturação e moder-
nização do sistema estadual de segurança pública e tem a 
finalidade de alinhar a segurança pública do RN ao Sistema 
Único de Segurança Pública (Susp).

Além da instalação do Consesp, o Governo do Estado 
também está promovendo a reestruturação dos Conselhos 
Comunitários de Defesa Social (CCDS) e a formatação do 
Fundo Estadual de Segurança Pública e da Defesa Social 
(Funsep). Os projetos de lei neste sentido foram enviados à 
Assembleia Legislativa no último mês de agosto para apre-
ciação e aprovação.

O Consesp tem caráter consultivo, sugestivo e de acom-
panhamento social, e integra a estrutura do Gabinete Civil. 
O Conselho irá propor e fiscalizar a execução das políticas 
estaduais de segurança pública e da defesa social e de ad-
ministração penitenciária, articulado com as Secretarias 
de Estado da Segurança e Defesa Social (Sesed), de Admi-
nistração Penitenciária (Seap) e de Mulheres, Juventude, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEMJIDH).

A realização da Conferência Estadual de Segurança 
Pública e de Defesa Social será promovida pelo Consesp. O 
Conselho também poderá atuar nos casos de violação dos 
direitos humanos individuais e coletivos, realizando denún-
cias e exigindo apuração pelos órgãos competentes.

O Conselho tem 31 integrantes, sendo 12 conselheiros 
natos (GAC, Sesed, Seap, SEMJIDH, Seec, DPE, Polícia Ci-
vil, PM, Bombeiros, Itep, Fundase e Cedec) e 19 convidados 
permanentes (AL-RN, TJ-RN, MP-RN, OAB-RN, JFRN, 
PF, PRF, Femurn, Sinpol-RN, Sinditep-RN, Sindasp-RN, 
um representante dos oficiais militares e um dos praças, 
Sindguardas, AGT Brasil, um representante dos CDDS 
e três representantes do Conselho de Direitos Humanos e 
Cidadania).

Os conselheiros natos e convidados terão mandatos 
de dois anos. As reuniões do Conselho serão feitas a cada 
dois meses. A criação do Fundo Estadual de Segurança 
Pública e da Defesa Social, em substituição ao Fundo 
Especial de Segurança Pública, tem o objetivo de trazer 
mais repasses financeiros para o Estado, sendo respon-
sabilidade do Consesp a fiscalização da execução dos re-
cursos do Fundo.

Governo instala Conselho 
Estadual de Segurança

Política pública

Órgão irá propor e fiscalizar execução das políticas 
de segurança pública e administração penitenciária

Ivanízio Ramos / Governo do RN

Foram empossados 31 integrantes do conselho, entre natos e permanentes
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Uma apresentação dos queijos 
produzidos nos municípios da re-
gião Seridó, no Rio Grande do Nor-
te, foi o primeiro evento da agenda 
da governadora Fátima Bezerra 
na França. Neste domingo, 17, no 
Grand Palais, em Paris, no Merca-
do de Rungis - que pode ser compa-
rado à “Ceasa” da capital francesa e 
maior mercado atacadista daquele 
país e principal fornecedor da Eu-
ropa, aconteceu a comemoração dos 
50 anos da instalação do entreposto. 
Na ocasião, foi oferecida degustação 
do queijo de manteiga do RN acom-
panhada por geleia finlandesa de 
pétalas de rosa. Os comerciantes 
atacadistas aprovaram e ficaram 
interessados nas ações de melhoria 
da cadeia de produção do leite e dos 
queijos que está sendo realizada no 
RN com a implantação de normas 
sanitárias, controle de qualidade e 
de origem, além da construção de 
51 queijeiras.

“Estamos apresentando os 
queijos do Seridó aos atacadistas 

do Mercado de Rungis, local que 
reúne os principais fornecedores da 
maior parte dos restaurantes fran-
ceses”, afirmou Fátima Bezerra. A 
governadora registrou que a parti-
cipação do RN no evento “é fruto de 
nossa articulação no Encontro de 
Leite e Derivados (Enel) que acon-
teceu no mês de agosto em Natal 
e de todo o trabalho que estamos 
fazendo para organizar e valorizar 
a produção do leite e do queijo em 
nosso Estado”.

O Governo do RN participa do 
evento a convite da presidente da 
Associação Sertãobras, Débora 
de Carvalho Pereira, e de Claude 
Maret, presidente da Federação 
dos Queijeiros da França. Débora, 
que também é mestre queijeira 
na França, confirma o interesse 
do mercado francês em importar 
queijos potiguares. “Os france-
ses estiveram no Brasil e no Rio 
Grande do Norte em agosto último, 
conheceram os queijos norte-rio-
-grandenses e ficaram muito inte-

ressados. Foi uma agenda muito 
positiva. Inclusive, Claude Maret 
me passou hoje uma lista de técni-
cos franceses que se dispõem a ir 
ao estado para atuar no aperfeiçoa-
mento da produção de queijos e na 
importação e exportação”, afirmou 
Débora de Carvalho.

O secretário estadual de Gestão 
de Projetos, Fenando Mineiro, ex-

plica que serão assinados protocolos 
de colaboração entre a Federação 
dos Queijeiros da França com o Go-
verno do RN. “O presidente Claude 
Maret, que já esteve em nosso Es-
tado, mostrou muito interesse e nos 
confirmou parcerias e acordos bila-
terais para aprimorar a tecnologia 
do queijo e a importação e exporta-
ção dos nossos produtos”, informou. 

O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN), que também a acompa-
nha a delegação do Governo do RN 
no país, destaca como de grande 
importância a interação entre os 
produtores de queijo do RN e da 
França. “Amplia as possibilidades 
de comércio, a conquista de novos 
mercados, aumento da produção, a 
renda e também permite agregar 
conhecimentos e tecnologia que 
poderão levar ao desenvolvimento 
de novos produtos de excepcional 
qualidade e com novos ganhos e 
oportunidades para todos”.

A visita dos integrantes do go-
verno potiguar a Paris integra uma 
agenda do Consórcio Nordeste pela 
Europa. A comitiva, formada por 
representantes dos nove gover-
nos estaduais da região, visita a 
França, a Itália e a Alemanha. A 
programação conta com eventos e 
reuniões com setores econômicos e 
governamentais em Paris, nos dias 
18 e 19, em Roma, no dia 20, e em 
Berlim, nos dias 21 e 22.

Franceses degustaram queijo do Seridó com geleia finlandesa de pétalas de rosa

Em agenda na França, Fátima apresenta 
queijo de manteiga potiguar a comerciantes
Visita dos integrantes do governo potiguar a Paris integra uma agenda do Consórcio Nordeste pela Europa. Comitiva, formada 
por representantes dos nove governos estaduais da região, visita a França, a Itália e a Alemanha, com eventos nesta semana

Negócios

Elisa Elsie / Governo do RN

O ex-presidente Michel Temer 
(MDB) criticou declarações do 
também ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva sobre o PT não ter de 
fazer autocrítica. Para Temer, que 
esteve no 5º Congresso Nacional do 
Movimento Brasil Livre (MBL) em 
São Paulo, a fala do petista “invo-
ca” a polarização.

“Eu lamento muito que o ex-
-presidente Lula tenha se mani-
festado nesses dias aumentando 
esta radicalização ou ainda esta 
polarização”, disse Temer. “Acho 
que o Lula faria muito bem se sa-
ísse e dissesse ‘olha, meus caros, eu 
saio daqui e eu quero a unidade do 
País’ e não colocar brasileiro contra 
brasileiro, mas sim brasileiro com 
brasileiro. Lula não fez bem invo-
cando a polarização”.

Temer disse que a autocrítica é 
importante para fundamentar even-
tuais recuos e, sem citar Lula neste 
momento, afirmou que “só não recua 
quem é ditador e autoritário”.

“Autocrítica é sempre funda-
mental. Eu fazia essa autocrítica 

quando eu estava na Presidência. 
De vez em quando, eu praticava os 
atos e havia muita objeção até da 
imprensa. Eu reverificava o tema e, 
às vezes, regulava. E aí as pessoas 
criticavam porque eu recuava. Mas 
o recuo é algo democrático. Só não 
recua quem é ditador e autoritário. 
Discordo dos que dizem que não é 

preciso fazer autocrítica”, finalizou.
Na quinta-feira, 14, em Sal-

vador, Lula fez seu primeiro pro-
nunciamento para o PT, durante 
a Executiva Nacional da sigla. Ele 
disse que o partido não precisa 
fazer nenhuma autocrítica e que 
“vai polarizar” na disputa presi-
dencial em 2022.

Ex-presidente defendeu autocrítica do PT e disse que “só não recua quem é ditador”

Temer diz que “Lula não fez
bem invocando a polarização”

Análise

Beto Barata / Agência Brasil

Ufal afirma ter identificado 
navio que derramou óleo

Investigação

A Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal) informou ontem ter 
identificado um navio que seria 
responsável pelo vazamento de 
óleo no litoral do nordeste. O nome 
da embarcação e a sua bandeira 
não foram divulgados, mas não 
se trata de nenhuma das cinco 
apontadas pela Marinha como as 
principais suspeitas pelo derrama-
mento. O cargueiro teria partido 
da Ásia em direção à África.

O coordenador do Laborató-
rio de Análise e Processamento 
de Imagens de Satélites (Lapis) 
da Ufal, Humberto Barbosa, 
afirmou que os dados coletados 
serão encaminhados ao Senado 
Federal no próximo dia 21.

Na última sexta-feira, 15, o La-
pis conseguiu identificar uma nova 
imagem do satélite Sentinel-1A, do 
dia 19 de julho deste ano, que reve-
la uma mancha de óleo com cerca 
de 25 quilômetros de extensão por 
400 metros a 26 quilômetros do li-
toral da Paraíba. O Lapis já havia 
identificado, a partir de imagens de 

três satélites (Sentinel 1-A, Aqua-
-Modis e NOAA-20) feitas em 24 de 
julho, uma grande mancha de óleo 
a 40 quilômetros do litoral do Rio 
Grande do Norte.

A partir dessas imagens, o 
laboratório rastreou todos os na-
vios-tanques que transportavam 
óleo cru nessas datas e passaram 
pela costa do nordeste. No total, 
os pesquisadores constataram 
que 111 navios navegaram por lá 
com esse tipo específico de carga.

De todas as embarcações 
analisadas, concluiu-se que 
apenas uma delas apresentava 
indícios de ter sofrido algum inci-
dente durante o trajeto que justi-
ficasse um grande vazamento de 
óleo como o que atingiu o país.

O navio suspeito possui uma 
capacidade de carga duas vezes 
maior do que o Bouboulina – o 
navio grego apontado pelo go-
verno como o principal suspeito 
do vazamento, o que justificaria 
as seis mil toneladas de óleo já 
retiradas das praias do Nordeste.
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O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) esteve em Brasí-
lia na semana passada para uma 
espécie de “peregrinação” entre 
gabinetes de deputados federais, 
com objetivo de conquistar emendas 
impositivas ao orçamento da União 
para o Rio Grande do Norte. O re-
sultado da viagem foi positivo. O de-
putado anunciou que conquistou R$ 
450 mil em emendas para aquisição 
de equipamentos de saúde, que 
devem reforçar o atendimento de 
emergência no Estado já em 2020. 

A conquista foi fruto de articu-
lação de Pimentel com as deputa-
das do PSOL Sâmia Bomfim (SP) 
e Fernanda Melchionna (RS), que 
receberam o deputado em Brasília, Deputada federal Fernanda Melchionna prometeu enviar recursos para o RN

Sandro Pimentel vai a Brasília e conquista 
recursos para saúde do Rio Grande do Norte
Deputadas firmaram compromisso de encaminhar emendas no valor de R$ 450 mil para a aquisição de equipamentos de 
saúde, como ambulâncias. Detalhes da emenda, que indicarão locais beneficiados, só serão informados no começo de 2020

Verba federal

Instagram / Reprodução

mesmo num dia agitado na capital 
federal. Na quarta-feira, 13, acon-
tecia a abertura da Cúpula dos 
Brics e a invasão da embaixada da 
Venezuela.

As deputadas firmaram com-
promisso de encaminhar emendas 
impositivas no valor total de R$ 

450 mil para a aquisição de equi-
pamentos de saúde, como ambu-
lâncias. Os detalhes dessa emenda, 
que indicarão quais equipamentos 
e para onde deverão ser direciona-
dos, só serão informados no começo 
do ano que vem. Será um reforço 
positivo para ajudar a amenizar 
os efeitos da crise na saúde que o 
Estado atravessa. 

“Só tenho a agradecer pela re-
cepção que tive das minhas compa-
nheiras de partido para apresentar 
as demandas do nosso Estado e 
por toda a disposição demonstrada 
pela bancada federal do PSOL em 
garantir essa emenda orçamentá-
ria para o povo potiguar”, afirmou 
Sandro Pimentel.

450 mil
DESTAQUE

é o valor em emendas impositivas 
ao orçamento que será liberado 
pelas deputadas do PSOL ao RN

R$



SEGUNDA-FEIRA, 18.11.2019 Atualidades 5

Material produzido pela Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Natal
Acesse nosso site e redes sociais e fique por dentro das notícias do Poder Legislativo de Natal. 

Instagram @camaranatal   |   Facebook.com/camaranatal   |   Twitter @camaranat |   Site   www.cmnat.rn.gov.br

LOA é aprovada em primeira discussão

Vereadores aprovam projeto de construção de hospital municipal

O plenário da Câmara Municipal de Natal 
aprovou em primeira discussão o Projeto de Lei 
n° 254/2019, que trata sobre a Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA), que estima a receita e fixa a 
despesa do Município para o exercício financei-
ro de 2019. A matéria poderá receber emendas 
e a votação em segunda discussão está prevista 
para começar no dia 28 de novembro. A peça 
orçamentária para 2020 da capital potiguar 
prevê uma receita de R$ 3.174.155.966,00 
com despesas de igual valor. Segundo justi-
fica o Executivo, para chegar a essa previsão, 
levou-se em consideração, entre outros fatores, 
a crise financeira dos últimos anos, além da 
dificuldade de ampliar a capacidade de inves-
timento. “Ficou estabelecido um prazo para 
encaminhamento de emendas que vai até o dia 
25 de novembro, a fim de oferecer tempo hábil 
para os parlamentares estudarem o projeto e 

definirem as demandas pelas quais vão focar. 
Em tempo: a participação da população é fun-
damental nesse processo, por isso peço a todos 
que acompanhem atentamente os debates”, 
afirmou a vereadora Nina Souza (PDT).

Encaminhado em regime de urgência ao Legislativo 
municipal, o Projeto de Lei 290/2019, de autoria do 
poder Executivo, foi aprovado em primeira e segunda 
discussão durante Sessão Ordinária. A matéria trata 
da regulamentação de uma área situada na Zona de 
Proteção Ambiental - 1 (ZPA1), no bairro Pitimbu, para a 
construção do Hospital Municipal de Natal. A expectativa 
é que a unidade hospitalar tenha 200 leitos, sendo 30 de 
UTI. O recurso para a implantação é federal na ordem 
de R$ 30 milhões. No total, foram apresentadas cinco 
emendas pelos vereadores, das quais duas, de autoria 
dos vereadores Sueldo Medeiros (PHS) e Preto Aquino 
(PATRIOTA) foram encartadas na votação. O secretário 
de Meio-Ambiente e Urbanismo da capital, Thiago 
Mesquita, esteve na votação e discursou no plenário 
quanto à necessidade da aprovação do Projeto e 
explicou o porquê da escolha da área situada na ZPA 1. 
“Já que se trata da ocupação de uma Zona de Proteção 
Ambiental e existem muitas dúvidas técnicas em relação 

a isso, nós viemos esclarecer os questionamentos. Se 
viu que essa área é pública e pertence ao município, 
está em um eixo de mobilidade urbana, que consegue 
interligar as quatro regiões, além de ser perto de outros 
hospitais, da UPA”, enfatizou Thiago Mesquita. 

PRIMEIROS SOCORROS
Durante Sessão Ordinária, 

os parlamentares aprovaram por 
unanimidade em segunda discussão, 
o Projeto de Lei N° 199/2018, de 
autoria do vereador Bispo Francisco 
de Assis (Republicanos), que 
obriga os hospitais e maternidades 
a orientarem as mães, quanto 
aos primeiros socorros em caso 
de engasgo, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte 
súbita de recém-nascidos. A matéria 
também foi subscrita pela vereadora 
Divaneide Basílio (PT).  

WILMA DE FARIA
Primeira mulher eleita chefe do 

poder Executivo de Natal e do Rio 
Grande do Norte, a ex-governadora 
Wilma Maria de Faria, natural da 
cidade de Mossoró, iniciou sua 
trajetória política em 1979. Para 

homenagear amigos que fizeram 
parte da sua trajetória de luta pelo 
povo potiguar, a Câmara Municipal 
do Natal, por meio de propositura do 
vereador Ary Gomes (PDT), entregou 
a Comenda Wilma de Faria a 36 
homenageados. Amigos, familiares 
e políticos do estado estiveram 
presentes na solenidade.

UBS ÁFRICA
Os vereadores Fernando 

Lucena (PT), Franklin Capistrano 
(PSB) e Preto Aquino (PATRIOTA), 
integrantes da Comissão de Saúde 
da Câmara Municipal visitaram a 
Unidade de Saúde da Família da 
Comunidade da África, situada no 
bairro da Redinha, zona Norte da 
capital. Com 42 funcionários e mais 
de 10 anos de existência, a unidade 
atende cerca de 9 mil pessoas. 
Durante a visita, os parlamentares 

puderam acompanhar as demandas 
da comunidade.

PLANO DIRETOR
A Câmara Municipal de Natal 

realizou uma audiência pública, 
proposta pelo vereador Sueldo 
Medeiros (PHS), para debater sobre 
as propostas para a orla de Natal, 
eixos de adensamento e controle 
de gabarito de construções, dentro 
da revisão do Plano Diretor. A 
audiência contou com a participação 
de professores, pesquisadores, 
sociedade civil e representantes 
de secretarias e órgãos ligados 
à temática. “É a terceira vez 
que realizamos audiência nos 
antecipando à chegada do Plano 
Diretor nesta Casa. Acreditamos que 
podemos conciliar desenvolvimento 
econômico, social e ambiental”, disse 
Sueldo. 

www.cmnat.rn.gov.br

CÂMARA   AGORA

Elpídio Júnior

Elpídio Júnior



Dois homens e uma mulher 
foram condenados em júri popular 
realizado na última quinta-feira, 
14, por envolvimento em um tiro-
teio que causou a morte do agente 
penitenciário Maxwell André Mar-
celino, de 44 anos, em Parnami-
rim, no início de agosto de 2013. 

De acordo com o Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte 
(TJRN), a decisão condenou os 
réus Arthur Matheus Costa da 
Silva a três anos, seis meses e 
15 dias de reclusão; Morgana 
Renata de Almeida Barbalho a 
24 anos, dez meses e sete dias de 
prisão; e Hyatan Torquato Soa-
res, a 19 anos, quatro meses e 15 
dias de prisão.

Maxwell tinha uma carreira 
de 11 anos como agente, segundo 
a direção do Presídio Estadual de 
Parnamirim (PEP), onde ele tra-
balhava.

ENTENDA O CASO
Em 8 de agosto de 2013, o en-

tão agente penitenciário Maxwell 
André Marcelino, de 44 anos, es-
tava transportando o preso Wil-
son Rodrigues de Medeiros Filho 
para uma consulta médica, quan-
do o crime aconteceu.

Na época, o advogado Marcus 
Alânio Martis Vaz, que cuida da 
defesa do preso, afirmou que Wil-
son foi absolvido pela acusação de 
um duplo homicídio em 2012, mas 
estava detido condenado por um 
assassinato.

Durante a viagem, três ho-
mens e uma mulher abordaram 
os agentes na principal avenida 
do Centro do município. “Eles ati-
raram e fugiram em direção à BR-
101”, afirmou o tenente Carlos 
Farias, do 3º Batalhão da Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte. 
Eles usaram um carro do tipo Pa-
lio, de cor branca.

Maxwell foi socorrido pelo 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), mas morreu a 
caminho do hospital.

SEGUNDA-FEIRA, 18.11.2019Geral6

Os deputados federais fogem da criminaliza-
ção do “caixa dois” como o diabo da cruz. 
Até agora, eles já “mataram” 43 projetos 

sobre o assunto. O primeiro é datado de 2009. E 
logo trataram de exterminar esse ponto do Pa-
cote Anticrime do ministro Sergio Moro (Justiça). 
Por ser de Moro, que a maioria da Câmara teme 
e detesta, e por criminalizar o caixa dois, claro. E 
sempre se utilizam de uma velha jogada: fazem 
tramitar juntos, “apensados”, projetos sobre mes-
mo tema, condenando-os às gavetas.

O projeto de Moro foi apensado um mês após 

ser apresentado e, seis meses depois, estava en-
gavetado com os demais 43 projetos.

O projeto que criminaliza arrecadar ou usar 
dinheiro ou bem em contabilidade “paralela” pre-
via pena 2 a 5 anos. Já foi para o saco.

Há quase 11 anos, no governo Lula, projeto 
do então deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-
-DF) tentou criminalizar o caixa dois. Foi para a 
gaveta.

Requerimentos de “desapensação” e votação 
são apresentados, mas prontamente rejeitados 
pela Mesa Diretora presidida por Rodrigo Maia.

Câmara já ‘matou’ 43 projetos contra ‘caixa dois’

PODER SEM PUDOR

EU NOMEIO, VOCÊ PAGA
O falecido Humberto Lucena (PB) adorava nomear 

parentes, quando presidiu o Senado. Ao ser tachado de “a 
caneta mais rápida de Brasília”, chamou o repórter que o 
ironizara ameaçando processo. E lorotou: “Nomear parentes 
só é pejorativo no Sul. No Nordeste, o povo até gosta.” O 
jornalista, nordestino como Lucena, mas de Pernambuco, 
perdeu a paciência. Puxou o senador pelo braço e disse ao 
seu ouvido, firme, quase gritando: “Nós dois sabemos que 
o sr. está mentindo, mas vou fingir que não ouvi.” Lucena 
não tocaria mais no assunto. Nem processaria o jornalista.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

‘SEI O QUE VOCÊ FEZ...
O futuro embaixador na 

Croácia, Mauro Vieira, está 
arrolado como uma espécie de 
“testemunha” de puxadinhos 
do PT que foram ao STF 
contra a decisão do governo 
de condenar Cuba na ONU. 
Para a esquerda atrasada, 
o Brasil tem a obrigação 
“constitucional” de aplaudir a 
ditadura.

...NO VERÃO PASSADO’
Quando Mauro Vieira, ex-

chanceler de Dilma, chefiava 
a representação do Brasil 
na ONU, assessores dele se 
recusaram a trabalhar numa 
visita do então presidente 
Michel Temer a Nova York. 
Nada lhes aconteceu.

DÍVIDA QUITADA
Dilma fez o Brasil passar 

por caloteiro em diversas 
organizações internacionais. 

Meu governo tem os olhos 
postos no mundo, mas 
em primeiro lugar no Brasil”

Presidente Jair Bolsonaro 
em discurso para os líderes dos 
países do grupo do BRICS

"

Leonardo Prado / Câmara dos Deputados

Michel Temer saldou parte 
da dívida. Agora, Bolsonaro 
autorizou o chanceler Ernesto 
Araújo a pagar o que o Brasil 
devia à Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP).

NATAL GORDO
Parte da expectativa do 

governo de superar previsões 
de crescimento do PIB, 
atualmente em 0,9%, vem 
de pesquisas sobre os gastos 
no fim de ano. SPC Brasil e 
CNDL preveem R$ 60 bilhões 
apenas no Natal.

RETARDATÁRIO
O deputado Henrique 

Fontana (RS) é daqueles que 
não assimilaram a soltura de 
Lula a mando do STF, assim 
como o PT na Câmara, que 
mantêm no Twitter pedidos 
de liberdade do ex-presidiário 
condenado.

ESTRATÉGIA CAPITALISTA
O PSB realiza este mês 

a Conferência Nacional da 
Autorreforma, para “atualizar 
manifesto e programa 
partidário”. Mas já que de 
socialista não tem quase nada, 
o primeiro lançamento foi a 
nova logomarca.

Seguro obrigatório virou fábrica de dinheiro fácil
O DPVAT foi criado por um sujeito esperto 

do ramo de seguros, bem relacionado nos 
governos militares. O pagamento obrigatório 
gerou faturamento tão espetacular que 
despertou cobiça e obrigou os espertos sócios 

do negócio a molharem a mão até do SUS, 
garantindo o perdão eterno. Ao ser extinto pelo 
presidente Jair Bolsonaro por meio da MP 904, 
essa fábrica de dinheiro fácil faturava R$9 
bilhões por ano.

LIVRE-ESCOLHA NO LIXO
A lógica do DPVAT insulta a livre-iniciativa: 

o cliente não pode optar por uma seguradora 
que faça a melhor oferta pelo seguro obrigatório. 

CARTÓRIO DESPUDORADO
A empresa que fatura o DPVAT é escolhida 

por uma Seguradora Líder. O cliente otário não 

tem direitos, apenas a obrigação de pagar o 
boleto.

RATEIO DO BUTIM
Após distribuir o dinheiro tomado na 

marra dos donos de veículos automotores, 
55 seguradoras rateiam os lucros de valores 
siderais.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00052/2019

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de 
Mobiliário (mesas e armários) para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebi-
mento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 03/12/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 02/12/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado 
na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.
b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Terceirizados demitidos 
receberão verbas trabalhistas

Decisão do TST

Morte aconteceu no Centro de Parnamirim

TJRN / Divulgação

O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) decidiu - confirmando 
uma decisão do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 21ª Região, do 
RN - que trabalhadores demitidos 
pela SS Construções e Serviços 
Ltda, com contratos finalizados 
em 29 de fevereiro de 2012, de-
vem ter os valores referentes ao 
aviso prévio, multa de 40% do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e demais valores 
de rescisão pagos em decorrência 
do término dos contratos. A em-
presa prestava serviços à Prefei-

tura do Natal.
Os valores a serem recebidos 

decorrem de ação civil pública ajui-
zada pelo Ministério Público do Tra-
balho. De acordo com a investigação 
do processo, os profissionais foram 
obrigados a assinar o aviso prévio 
com data retroativa, tendo traba-
lhado durante o período, sem haver 
redução da jornada. Dessa forma, a 
empresa acumulou para o seu caixa 
o valor sonegado dos trabalhadores.

Dúvidas sobre o recebimento 
dos valores podem ser esclarecidas 
pelo telefone (84) 4006-3000.

Réus por morte de agente 
penitenciário são condenados

Caso de 2013

Maxwell tinha uma carreira de 11 anos como agente, 
segundo a direção do Presídio Estadual de Parnamirim
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Mais de 900 armas já foram apreendidas este ano no estado, segundo a Polícia Militar

José Aldenir / Agora RN

Newton Albuquerque passou 9 anos preso em Alcaçuz; hoje usa tornozeleira eletrônica

Arquivo pessoal

Júnior Lins
Repórter

Um publicitário e escritor pau-
lista que passou quase 11 anos pre-
so por tráfico de drogas em Alcaçuz 
e no Presídio Federal de Mossoró 
receberá, no dia 3 de dezembro, o 
título de Cidadão Natalense. New-
ton Albuquerque, de 44 anos, so-
breviveu ao “Massacre de Alcaçuz”, 
ocorrido em janeiro de 2017, quan-
do 26 detentos foram assassinados 
durante uma rebelião envolvendo 
facções criminosas rivais.

Autor do livro “A escolha erra-
da”, o escritor já distribuiu 1.000 
exemplares apenas em presídios 
do estado, além de também dar pa-
lestras para os internos.

Para Newton, a homenagem 
foi uma surpresa. Ele conta a im-
portância de tal reconhecimento a 
partir da sua história, como exem-
plo de que pessoas em situação de 
cárcere podem mudar o rumo de 
suas vidas.

“Eu não esperava, isto foi uma 
surpresa e me emocionei bastante. 
Mostra que estou sendo reconheci-
do. Um cara que saiu de Alcaçuz 
e sofreu bastante. Fui perseguido, 
muita gente tem preconceito comi-
go até hoje. Mas, mostro que é pos-
sível romper barreiras e quebrar 

paradigmas”, contou.
Preso em 2008 na praia de Ge-

nipabu, quando transportava mais 
de 300 Kg de drogas de São Paulo 
para o Nordeste, Newton passou 
1 ano na Penitenciária Federal de 
Mossoró e 9 em Alcaçuz, de onde 
saiu para o regime semiaberto em 
2018. Atualmente, ele usa tornoze-
leira eletrônica.

Ainda na prisão, Newton Al-
buquerque começou a escrever 
suas primeiras obras, todas fei-
tas a mão, até serem reescritas 
em um notebook, que recebeu de 
presente de um juiz. De todas, “A 
escolha errada” foi a única pu-
blicada até o momento e já está 
na sua quinta edição, com duas 
mil cópias em circulação. Mas os 
livros do ex-detento não param 
por aí. Ele ainda pretende lançar 
pelo menos mais quatro, todos 
também escritos enquanto ainda 
estava preso em Alcaçuz, maior 
unidade prisional do RN. New-
ton pretende em 2020 focar suas 
palestras para escolas, com dire-
cionamento para o público mais 
jovem, para passar a experiência 
da sua “escolha errada”, tendo em 
vista que ela não seja repetida 
por outras pessoas.

O propositor da homenagem é o 
vereador Fúlvio Saulo.

Publicitário que passou quase 10 anos 
preso vai se tornar cidadão natalense
Newton Albuquerque, de 44 anos, sobreviveu ao “Massacre de Alcaçuz”, ocorrido em janeiro de 
2017, quando 26 detentos foram assassinados durante uma rebelião envolvendo facções criminosas

Homenagem

A Polícia Militar apreende uma 
média de três armas de fogo por 
dia no Rio Grande do Norte. De 
acordo com relatório elaborado pe-
la própria corporação, entre janeiro 
e outubro deste ano, foram retira-
das de circulação 909 armas, como 
revólveres, pistolas e espingardas, 
além de simulacros (que são imi-
tações de armas verdadeiras). Na 
Grande Natal, ainda foram apre-
endidas 2.049 munições.

Ainda de acordo com o rela-
tório, a maioria das armas apre-
endidas (581) foi retirada das 
ruas durante ações realizadas na 
Grande Natal, o que correspon-
de a uma média de 58 armas de 
fogo apreendidas por mês nesta 
região.

Ainda na região metropolita-

Polícia Militar apreende, em média, três 
armas de fogo por dia na Grande Natal

Relatório

na da capital potiguar, o maior 
volume de apreensões aconteceu 
no mês de julho, quando a PM re-
colheu 73 armas curtas, 26 armas 
de grosso calibre e 14 simulacros, 
totalizando 113 apreensões, além 
de 407 munições apreendidas.

As outras 409 armas apreen-
didas pela PM foram encontradas 
em operações ou patrulhamentos 

909
DESTAQUE

foi o número de armas
apreendidas no Rio Grande do 
Norte este ano, segundo a PM

Com a taxa básica de ju-
ros, a Selic, em queda, os ren-
dimentos da poupança devem 
perder para a inflação. Isso po-
de acontecer porque os rendi-
mentos da poupança são 70% 
da Selic, mais a Taxa Referen-
cial (TR), que está zerada.

Atualmente, a Selic está 
em 5% ao ano, e o Banco Cen-
tral já sinalizou que a taxa 
deve cair em dezembro para 
4,5% ao ano e encerrar 2020 
nesse patamar. Com isso, 
os rendimentos da poupan-
ça vão passar de 3,5% para 
3,15% ao ano. Já a inflação, 
calculada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), deve fechar 
2019 em 3,31% e 2020, em 
3,60%, de acordo com estima-
tivas do mercado financeiro.

Se for considerada a pre-
visão mensal, a inflação deve 
chegar a 0,36%, em novembro, 
e a 0,35%, em dezembro, en-
quanto a poupança vai render 
0,29% ao mês, com a Selic em 
5%, e 0,26% ao mês, se a taxa 
básica cair para 4,5% ao ano.

Os investidores que têm 
poupança antiga e não retira-
ram os recursos recebem ren-
dimentos maiores. Isso porque 
todos os depósitos feitos até 3 de 
maio de 2012 rendem 0,5% ao 
mês (ou 6,17% ao ano), mais TR.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), afirmou, 
durante agenda em Nova 
Iorque, que tem intenção de 
levar a reforma tributária 
para votação no plenário 
da Casa até março de 2020. 
Ele acredita que o governo 
deverá enviar ao Legislativo 
a proposta final da reforma 
ainda este ano.

Segundo Maia, os parla-
mentares vão trabalhar com 
base no projeto elaborado pe-
lo economista Bernard Appy, 
ex-secretário executivo do 
Ministério da Fazenda, nos 
próximos dois meses, em par-
ceria com o governo.

Poupança pode 
passar a render 
menos que a 
inflação

Reforma 
tributária pode 
sair em março, 
diz Rodrigo Maia

Com Selic em baixa

Previsão



SEGUNDA-FEIRA, 18.11.2019Cidades8 SEGUNDA-FEIRA, 18.11.2019 Cidades 9

Pontos históricos de 
Natal pedem socorro

Segundo o historiador Nadson Gutemberg, as dificuldades enfrentadas pelo poder público em recuperar 
e permitir uma preservação rotineira destes sítios históricos acelera a degradação dos monumentos

Fotos: José Aldenir/AgoraRN

FORTE DOS REIS MAGOS
Localização: As margens da foz do Rio Potengi

Data de edificação: 25 de dezembro de 1599
Importância histórica: Foi a primeira construção do Rio Grande 

do Norte. Edificado por ordem de Felipe II (rei da Espanha e Portugal – 
União Ibérica), o forte é um projeto do padre belga Gaspar de Samperes 
– em formato de estrela (polígono estrelado com o ângulo saliente para 
o Norte). Foi rebatizado durante a invasão holandesa e passou a ser 
chamando de “Castelo Keulen”. 

Situação atual: Hoje em dia é administrado pela Fundação José 
Augusto. Há anos em reforma, o Forte continua fechado às visitações 
turísticas, com a pintura descascando, apresentando diversas manchas 
de sujeira, maresia e desgaste.

O Agora RN tentou ouvir a Fundação José Augusto sobre a reforma 
do Forte dos Reis Magos, mas não obteve resposta.

MARCO DE TOUROS 
Localização: Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte (IHGRN)
Data de edificação: Foi instalada no que é hoje o município de 

Touros, na área conhecida como Praia do Marco, em 1501. Em 1976, a 
peça foi colocada no Forte dos Reis Magos. Hoje, o marco se encontra no 
Instituto Histórico e Geográfico. 

Importância histórica: Confeccionado em pedra “lioz”, com cerca 
de 1,60m de altura, apresenta em relevo a Cruz da Ordem de Cristo e a 
representação das armas do Rei de Portugal.

Situação atual: Apesar de estar em um instituto historiográfico, a 
população local e turistas desconhecem sua localização, bem como onde 
visitá-lo.

A peça está localizada logo na entrada do prédio. Não há qualquer 
proteção para evitar a deterioração do material.

PONTE FÉRREA SOBRE O RIO POTENGI
Localização: ligação férrea rodoviária entre os bairros das Quin-

tas e Igapó, em Natal 
Data de edificação: 1916
Importância histórica: Ponte pênsil simples, sustentada por vãos 

e arcos de ferro, sobre pilastras de concreto armado, com cerca de 520 
metros. A estrutura marca a passagem da capital potiguar com os muni-
cípios da região metropolitana. Foi a primeira grande obra de engenha-
ria do Rio Grande do Norte. 

Situação atual: A estrutura continua abandonada e enferrujada. 
A ponte foi entregue para a iniciativa privada em 1974. O novo proprie-
tário retirou metade da estrutura metálica e revendeu as peças. Hoje 
abandonada, foi tombada pelo governo estadual na década de 1980. 
Em 2013, o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) ajuizou 
Ação Civil Pública solicitando ao Governo do Estado e à Prefeitura do 
Natal a revitalização da ponte. A medida ainda não foi cumprida. 

PRAÇA DE SANTA CRUZ DA BICA
“LIMITES DE NATAL”

Localização: entre as Ruas Gonçalves Lêdo, Voluntários da Pátria 
e Santo Antônio

Data de edificação: século XVIII.
Importância histórica: O nome da cruz se chama Santa Cruz da 

Bica, porque ela ficava nas margens do Baldo, cujo nome antigamente 
era Rio das Bicas. Ela marcava o fim do território que seria Natal.

Situação atual: se apresenta em abandono e o marco praticamente 
não recebe visitações.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura (SIN) aponta que a Praça 
de Santa Cruz da Bica também está no contrato de requalificação das 
praças do Centro Histórico, com recursos do PAC Cidades Históricas. 
Os serviços da praça de Santa Cruz da Bica ainda não têm previsão de 
início.

ç ç

ç

ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE
NATAL - MUSEU DE CULTURA POPULAR

Localização: Bairro da Ribeira, na Zona Leste de Natal
Data de edificação: 16 de dezembro de 1963
Importância histórica: Quando inaugurada, pe-

lo então prefeito Djalma Maranhão, recebeu o nome do 
Presidente Kennedy (líder americano John Fitzgerald 
Kennedy). É uma construção projetada pelo arquiteto po-
tiguar Raimundo Gomes. Atualmente abriga o Museu de 
Cultura Popular e pequenas unidades comerciais.

Situação atual: O Museu de Cultura Popular fun-
ciona de forma precária, sem sistema de refrigeração, 
inviabilizando a visita por muito tempo em seu interior.

De acordo com o órgão responsável pelo prédio, a 
Fundação Capitania das Artes (Funcarte), já há um pro-
jeto para pintura e pequenos reparos na estrutura. No 
entanto, o serviço ainda não tem data para realização de 
licitação e, por conseguinte, início das obras. 

ç MARCO ZERO DE NATAL
PRAÇA ANDRÉ DE ALBUQUERQUE

      Localização: Cidade Alta, zona leste de Natal
Data de edificação: Antes de ser transformada em 

praça, o sítio foi o ponto de partida na fundação da cidade 
do Natal, em 1599. A área foi transformada em local pú-
blico no fim do século XIX.

Importância histórica: Foi o ponto de concentração 
para grandes manifestações públicas do início do século 
XX. Em 1937, a praça recebeu o monumento aos heróis da 
Revolução de 1817. A peça, em formato de obelisco, é uma 
homenagem para duas importantes figuras da história 
potiguar: André de Albuquerque e Padre Miguelinho.

Situação atual: A praça se encontra em reforma e é 
utilizada como “moradia” por pessoas em situação de rua.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura (SIN) apon-
ta que a praça André de Albuquerque está no contrato 
de requalificação das praças do Centro Histórico, com 
recursos do PAC Cidades Históricas. A previsão é de que 
outros 13 sítios históricos sejam reformados. 

ç CONSTRUÇÕES DO CENTRO
HISTÓRICO DE NATAL

      Localização: Ruas Chile, Tavares de Lira, Doutor 
Barata e Frei Miguelinho, no bairro da Ribeira, zona 
Leste da capital.

Importância histórica: Segundo bairro mais antigo 
de Natal, a Ribeira tem sua origem ligada a Praça Augus-
to Severo, que ficava em uma área muito alagada pelas 
marés do rio Potengi, nos séculos XVIII e XIX. Quando 
da Segunda Guerra Mundial, o bairro da Ribeira era o 
local do centro comercial da cidade e frequentado por mi-
lhares de norte-americanos que aqui estavam nas bases 
militares. 

Na antiga Rua do Comércio, atual Rua Chile, eram 
encontradas as principais empresas exportadoras e im-
portadoras, bem como a maioria das lojas e o Palácio do 
Governo. O bairro apresenta um vasto casario de estilo 
Neoclássico, neogótico e art nouveau. 

Situação atual: Diversas construções necessitam de 
reformas estruturais urgentes.

ç

çEsquecidos pelo poder público, seja 
estadual ou municipal, diversos 
monumentos históricos e sítios 
importantes para a formação de 

Natal aguardam medidas efetivas para 
recuperação, restauração e, acima de tudo, 
preservação da história de cada um deles 
para a população da capital potiguar. 

O Agora RN visitou na última quinta-
-feira, 14, sete importantes pontos para a 
formação da cidade – Forte dos Reis Magos, 
Ponte férrea sobre o Rio Potengi, Marco de 
Touros (Marco Quinhentista), Antiga Es-
tação Rodoviária de Natal, Marco Zero de 
Natal e a Praça de Santa Cruz da Bica.

A reportagem teve auxílio do histo-
riador Nadson Gutemberg, especialista 
no passado da capital potiguar, que lis-

tou pontos situados em áreas de grande 
fluxo populacional, mas que, por muitas 
vezes, estão incólumes aos olhos dos na-
talenses.

Um dos pontos visitados, o Forte dos 
Reis Magos, localizado em uma das praias 
urbanas de Natal, atualmente está fechado 
para o público. Isso ocorre mesmo com o iní-
cio da alta estação turística, pois o Governo 
do Estado segue com uma atribulada obra 
de recuperação iniciada no fim de 2018. 

Segundo Nadson Gutemberg, as dificul-
dades enfrentadas pelo poder público em 
recuperar e permitir uma preservação roti-
neira destes sítios históricos, além da falta 
de interesse de boa parte da população em 
protegê-los, acelera a degradação destes 
monumentos. Veja-os na sequência.
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Pontos históricos de 
Natal pedem socorro

Segundo o historiador Nadson Gutemberg, as dificuldades enfrentadas pelo poder público em recuperar 
e permitir uma preservação rotineira destes sítios históricos acelera a degradação dos monumentos

Fotos: José Aldenir/AgoraRN

FORTE DOS REIS MAGOS
Localização: As margens da foz do Rio Potengi

Data de edificação: 25 de dezembro de 1599
Importância histórica: Foi a primeira construção do Rio Grande 

do Norte. Edificado por ordem de Felipe II (rei da Espanha e Portugal – 
União Ibérica), o forte é um projeto do padre belga Gaspar de Samperes 
– em formato de estrela (polígono estrelado com o ângulo saliente para 
o Norte). Foi rebatizado durante a invasão holandesa e passou a ser 
chamando de “Castelo Keulen”. 

Situação atual: Hoje em dia é administrado pela Fundação José 
Augusto. Há anos em reforma, o Forte continua fechado às visitações 
turísticas, com a pintura descascando, apresentando diversas manchas 
de sujeira, maresia e desgaste.

O Agora RN tentou ouvir a Fundação José Augusto sobre a reforma 
do Forte dos Reis Magos, mas não obteve resposta.

MARCO DE TOUROS 
Localização: Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte (IHGRN)
Data de edificação: Foi instalada no que é hoje o município de 

Touros, na área conhecida como Praia do Marco, em 1501. Em 1976, a 
peça foi colocada no Forte dos Reis Magos. Hoje, o marco se encontra no 
Instituto Histórico e Geográfico. 

Importância histórica: Confeccionado em pedra “lioz”, com cerca 
de 1,60m de altura, apresenta em relevo a Cruz da Ordem de Cristo e a 
representação das armas do Rei de Portugal.

Situação atual: Apesar de estar em um instituto historiográfico, a 
população local e turistas desconhecem sua localização, bem como onde 
visitá-lo.

A peça está localizada logo na entrada do prédio. Não há qualquer 
proteção para evitar a deterioração do material.

PONTE FÉRREA SOBRE O RIO POTENGI
Localização: ligação férrea rodoviária entre os bairros das Quin-

tas e Igapó, em Natal 
Data de edificação: 1916
Importância histórica: Ponte pênsil simples, sustentada por vãos 

e arcos de ferro, sobre pilastras de concreto armado, com cerca de 520 
metros. A estrutura marca a passagem da capital potiguar com os muni-
cípios da região metropolitana. Foi a primeira grande obra de engenha-
ria do Rio Grande do Norte. 

Situação atual: A estrutura continua abandonada e enferrujada. 
A ponte foi entregue para a iniciativa privada em 1974. O novo proprie-
tário retirou metade da estrutura metálica e revendeu as peças. Hoje 
abandonada, foi tombada pelo governo estadual na década de 1980. 
Em 2013, o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) ajuizou 
Ação Civil Pública solicitando ao Governo do Estado e à Prefeitura do 
Natal a revitalização da ponte. A medida ainda não foi cumprida. 

PRAÇA DE SANTA CRUZ DA BICA
“LIMITES DE NATAL”

Localização: entre as Ruas Gonçalves Lêdo, Voluntários da Pátria 
e Santo Antônio

Data de edificação: século XVIII.
Importância histórica: O nome da cruz se chama Santa Cruz da 

Bica, porque ela ficava nas margens do Baldo, cujo nome antigamente 
era Rio das Bicas. Ela marcava o fim do território que seria Natal.

Situação atual: se apresenta em abandono e o marco praticamente 
não recebe visitações.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura (SIN) aponta que a Praça 
de Santa Cruz da Bica também está no contrato de requalificação das 
praças do Centro Histórico, com recursos do PAC Cidades Históricas. 
Os serviços da praça de Santa Cruz da Bica ainda não têm previsão de 
início.

ç ç

ç

ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE
NATAL - MUSEU DE CULTURA POPULAR

Localização: Bairro da Ribeira, na Zona Leste de Natal
Data de edificação: 16 de dezembro de 1963
Importância histórica: Quando inaugurada, pe-

lo então prefeito Djalma Maranhão, recebeu o nome do 
Presidente Kennedy (líder americano John Fitzgerald 
Kennedy). É uma construção projetada pelo arquiteto po-
tiguar Raimundo Gomes. Atualmente abriga o Museu de 
Cultura Popular e pequenas unidades comerciais.

Situação atual: O Museu de Cultura Popular fun-
ciona de forma precária, sem sistema de refrigeração, 
inviabilizando a visita por muito tempo em seu interior.

De acordo com o órgão responsável pelo prédio, a 
Fundação Capitania das Artes (Funcarte), já há um pro-
jeto para pintura e pequenos reparos na estrutura. No 
entanto, o serviço ainda não tem data para realização de 
licitação e, por conseguinte, início das obras. 

ç MARCO ZERO DE NATAL
PRAÇA ANDRÉ DE ALBUQUERQUE

      Localização: Cidade Alta, zona leste de Natal
Data de edificação: Antes de ser transformada em 

praça, o sítio foi o ponto de partida na fundação da cidade 
do Natal, em 1599. A área foi transformada em local pú-
blico no fim do século XIX.

Importância histórica: Foi o ponto de concentração 
para grandes manifestações públicas do início do século 
XX. Em 1937, a praça recebeu o monumento aos heróis da 
Revolução de 1817. A peça, em formato de obelisco, é uma 
homenagem para duas importantes figuras da história 
potiguar: André de Albuquerque e Padre Miguelinho.

Situação atual: A praça se encontra em reforma e é 
utilizada como “moradia” por pessoas em situação de rua.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura (SIN) apon-
ta que a praça André de Albuquerque está no contrato 
de requalificação das praças do Centro Histórico, com 
recursos do PAC Cidades Históricas. A previsão é de que 
outros 13 sítios históricos sejam reformados. 

ç CONSTRUÇÕES DO CENTRO
HISTÓRICO DE NATAL

      Localização: Ruas Chile, Tavares de Lira, Doutor 
Barata e Frei Miguelinho, no bairro da Ribeira, zona 
Leste da capital.

Importância histórica: Segundo bairro mais antigo 
de Natal, a Ribeira tem sua origem ligada a Praça Augus-
to Severo, que ficava em uma área muito alagada pelas 
marés do rio Potengi, nos séculos XVIII e XIX. Quando 
da Segunda Guerra Mundial, o bairro da Ribeira era o 
local do centro comercial da cidade e frequentado por mi-
lhares de norte-americanos que aqui estavam nas bases 
militares. 

Na antiga Rua do Comércio, atual Rua Chile, eram 
encontradas as principais empresas exportadoras e im-
portadoras, bem como a maioria das lojas e o Palácio do 
Governo. O bairro apresenta um vasto casario de estilo 
Neoclássico, neogótico e art nouveau. 

Situação atual: Diversas construções necessitam de 
reformas estruturais urgentes.

ç

çEsquecidos pelo poder público, seja 
estadual ou municipal, diversos 
monumentos históricos e sítios 
importantes para a formação de 

Natal aguardam medidas efetivas para 
recuperação, restauração e, acima de tudo, 
preservação da história de cada um deles 
para a população da capital potiguar. 

O Agora RN visitou na última quinta-
-feira, 14, sete importantes pontos para a 
formação da cidade – Forte dos Reis Magos, 
Ponte férrea sobre o Rio Potengi, Marco de 
Touros (Marco Quinhentista), Antiga Es-
tação Rodoviária de Natal, Marco Zero de 
Natal e a Praça de Santa Cruz da Bica.

A reportagem teve auxílio do histo-
riador Nadson Gutemberg, especialista 
no passado da capital potiguar, que lis-

tou pontos situados em áreas de grande 
fluxo populacional, mas que, por muitas 
vezes, estão incólumes aos olhos dos na-
talenses.

Um dos pontos visitados, o Forte dos 
Reis Magos, localizado em uma das praias 
urbanas de Natal, atualmente está fechado 
para o público. Isso ocorre mesmo com o iní-
cio da alta estação turística, pois o Governo 
do Estado segue com uma atribulada obra 
de recuperação iniciada no fim de 2018. 

Segundo Nadson Gutemberg, as dificul-
dades enfrentadas pelo poder público em 
recuperar e permitir uma preservação roti-
neira destes sítios históricos, além da falta 
de interesse de boa parte da população em 
protegê-los, acelera a degradação destes 
monumentos. Veja-os na sequência.
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SEPARE EM CASA

Verifique a data de vencimento de seus 

medicamentos. Separe os vencidos e aqueles 

que você sabe que não serão mais usados.

Além da possibilidade de reuso inadequado, jogar remédios 
fora sem os devidos cuidados causa impacto ambiental

Saiba como fazer 
o descarte de 

medicamentos de 
maneira correta

DESCARTE CORRETAMENTE

Na estação de coleta, siga a 

orientação de registro, separa-

ção, inutilização das embala-

gens e deposite separadamente 

nos locais indicados.

LEVE A UM PONTO DE COLETA

Leve-os em suas respectivas cai-

xas a uma das farmácias participan-

tes do programa.

de coleta específico como 
farmácias e unidades básicas 
de saúde, que cuidam da coleta 
e da destinação adequada 
destes produtos.

Não existe uma punição 
para o descarte indevido e, 
como não houve um acordo 
setorial que obrigue a 
logística reversa – quando o 
fabricante é responsabilizado 
pelo recolhimento deles, as 
farmácias ofertam o serviço 
apenas como cortesia, sem 
cobrar nada.

A sugestão do Conselho 
Federal de Farmácia é 
que as pessoas procurem 
estabelecimentos com pontos 
de coleta de medicamentos 
vencidos. Ao lado, confira 
três dicas básicas sobre como 
descartar corretamente os seus 
medicamentos.

O que você faz com os 
remédios que não precisa mais 
– possivelmente até vencidos, 
que ficam guardados no 
armário? Tem gente que joga 
na pia, no vaso sanitário ou na 
lata de lixo.

O descarte incorreto de 
medicamentos vencidos ou em 
desuso feito de forma aleatória 
pode provocar impactos 
negativos no meio ambiente, 
como a contaminação da água 
e do solo. Ou, até mesmo, 
causar intoxicações em crianças 
e adultos devido ao reuso 
indevido.

De acordo com Éverton 
Borges, membro do Conselho 
Federal de Farmácia, para 
realizar o descarte, os 
medicamentos devem ser 
direcionados para um ponto 
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Tem noites em que muito difícil 
cair no sono, não é mesmo? Você 
checa o relógio pela terceira vez em 
dez minutos. Passou das duas horas 
da manhã e você tem que acordar 
às sete para trabalhar. Você faz de 
tudo para pegar no sono, mas algum 
estresse da vida pessoal, do trabalho 
ou um copo de café extra impede que 
você durma. Nessas horas, o que fa-
zer? Além de evitar alguns alimen-
tos específicos, não desista.

Geralmente, o problema é que 
você está preocupado demais com 
algo e isso está impedindo que você 
relaxe.  Seja um som que está lhe 
distraindo (goteiras, portas rangen-
do, música alta etc.), estresse ou 
até mesmo a sua preocupação com 
“que horas são?”. Existem alguns 
joguinhos mentais que servem pa-
ra acalmar sua mente e ajudá-lo a 
dormir mais rápido. Mas, antes dis-
so, confira a lista do que não fazer 
nessas horas de conflito:
n Não saia da cama. A não ser 

que você consiga dormir em pé – 
não é tão difícil para quem costuma 
pegar ônibus/trens/metrôs lotados 
–, movimentar-se fará com que vo-
cê fique mais tempo acordado;
n Não leia. Embora um livro 

entediante possa fazer com que você 
durma, ler provavelmente atrasará o 
processo de descanso e relaxamento;
n Mantenha as luzes apagadas 

e fique em uma posição confortável 
para dormir.

Essas dicas podem parecer bem 
óbvias, mas muitos casos de insônia 
são decorrentes da impaciência da 
pessoa na hora de dormir. Ao me-
nos que você tenha decidido passar 
a noite em claro e esteja preparado 
para se sentir morto no dia seguin-
te, fique na cama. Após remover 
todas as atividades divertidas, con-
fira as dicas a seguir e tenha uma 
ótima noite de sono:

Coisas pra fazer 
quando não se
consegue dormir
Muitos casos de insônia são 
decorrentes da impaciência da 
pessoa na hora do descanso noturno

IMAGINE UM CENÁRIO
Tente imaginar você em um local 

familiar. Um bom jeito para começar 
é visualizar a si mesmo movendo-se 

pelo quarto. Tente lembrar-se de cada 
detalhe dele sem abrir os olhos. Se 

estiver muito fácil, tente recriar um novo 
cômodo em sua mente. Você pode passar 
alguns minutos antes do sono aprimo-

rando a sua mansão dos sonhos.

1

CONSCIÊNCIA CORPORAL
Uma boa técnica de relaxamento é 

contrair e relaxar todos os principais 
músculos de seu corpo. Comece 

tensionando os dedões do pé durante 
alguns segundos e os solte lentamente. 
Depois, tensione os músculos no arco 

de seu pé. Passe para as pernas, braços 
e finalmente o pescoço. Esse pequeno 

exercício ajuda a remover a
tensão no corpo e deixa
você mais confortável.

4

VISUALIZE UMA META

Passe algum tempo pensando em 

um objetivo ou sonho que você 

deseja alcançar. Se você costuma ter 

problemas com dinheiro ou débitos, 

gaste alguns minutos ponderando 

sobre como ser mais próspero. Caso 

esteja procurando um novo rela-

cionamento, imagine o parceiro (a) 

ideal. Invista algum tempo conside-

rando os detalhes.

7

RESPIREFoque na sua respiração. Tente, cons-
cientemente, diminuir o seu processo 

respiratório para um número específico 
de inspiração e expiração, lembrando-
-se de contar cada um deles. Além de 
ajudar a focar sua mente através da 

contagem, o processo faz com que você 
relaxe fisicamente. Ao amenizar as 

batidas do seu coração e forçaro relaxamento, fica maisfácil cair no sono.

2

RECAPITULAÇÃO DO DIA

Aproveite a inquietação proporcionada 

pela falta de sono e revisite o seu dia. 

Quais realizações você conseguiu? O 

que você gostaria de fazer diferente da 

próxima vez? Entretanto, caso algum 

estresse específico esteja mantendo

você acordado, não é recomendável 

fazer esse exercício. Todavia, seu

o seu dia correu normalmente, 
não há problema 
algum em fazê-lo.

5

RAIZ QUADRADA DE CARNEIROSContar carneirinhos é algum muito ente-
diante para ocupar uma mente cansada. 
Em vez disso, tente fazê-lo em potências 
de dois, ou seja, começando pelo número 1 e continuando sempre dobrando o valor. 1, 2, 4, 8, 16… 1024… 8388608. Em algum momento, você vai se perder 

na contagem e terá que começar tudo de novo. Alguns pequenos jogos matemáticos podem mantersua mente ocupada.

8

DIÁLOGO INTERNO
Quem disse que amigos imaginários 
são só para crianças? Crie um perso-
nagem e monte uma conversa com 
ele. Dessa maneira, você consegue 
focar seu fluxo mental aleatório e 
afasta pensamentos, distrações ou 
estresses que podem estar manten-

do você acordado.

3

FAÇA UM PLANEJAMENTOVisualize do começo ao fim como será o seu “dia perfeito” amanhã. Imagine-se acordando disposto no dia seguinte e conseguindo fazer todas as coisas que realmente precisa fazer. Geralmente, são necessários pelo menos 15 minutos para planejar um dia inteiro – a não ser que você seja extremamente minucioso.A tarefa ajuda você a acalmar seus devaneios, enquanto seprepara um dia melhor.

6

ESTUDO MENTAL
Se você for um estudante ou está 

estudando para um concurso especí-
fico, utilize sua insônia para repassar 
o próximo teste.  Comece com alguma 

informação aleatória sobre a matéria ou 
assunto abordado. Pode ser o nome de 
um músculo no pé ou alguma questão 

filosófica que precisa ser dissertada. No 
caso dos concurseiros, essa é
uma boa hora para repassar

alguma lei estudantil 
ou código penal.

9
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob no 26.896.005/0001-
38, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA a Licença de Operação (LO) nº. 2019-137497/TEC/LO-0226, com prazo de validade até 
12/11/2025, para a operação 06 (seis) unidades de reatores de barra monofásicos com potência de 50MVar 
em 500kV, 4 (quatro) unidades monofásicas de reatores de linha de potência 51,66MVar em 500kV, uma 
entrada da Linha pertencente à LT
500 kV Açu III - João Câmara III C2, uma entrada da Linha pertencente à LT
500 kV Açu III - Milagres II C2 e o reforço de 01 (um) reator de barra monofásico de potência de 50 MVar em 
500 kV na Subestação de Energia Açu III, localizada às margens da Rodovia BR-304, no município de Assú/RN.

Felipe Carmo Martins da Costa
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

L A DA SILVA JUNIOR EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 35.039.842/0001-31, torna público, que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA, a Licença Simplificada para a fabricação de lingerie, situada no município de 
Santana do Matos/RN.

Luiz Agostinho da Silva Júnior
Empreendedor

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

Luis Benghi, CPF 545.250.049-91, em cumprimento ao disposto no § 1º do Art. 20 da Lei Comple-
mentar Federal  nº 140/2011, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Licença Simplificada, com prazo de validade de 06 
(seis) anos, para extração de areia, inserida na poligonal do processo ANM 848050/19, localizada na 
localidade denomi minada Califórnia, Zona Rural do Município de São Gonçalo do Amarante, Estado 
do Rio Grande do Norte. 

Luis Benghi - Responsável

PEDIDO DE  LICENÇA PRÉVIA

POSTO IMPERIAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, CNPJ: 07.785.456/0001-
53, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia,  para Posto de revenda de combustível líquido, 
com capacidade 60m3, localizado na Rodovia RN 117 Km 3,8 S/N, Itapetininga, Mossoro/RN

EDU LICURGO FERNANDES
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

J E PESCADOS LTDA., CNPJ: 32.862.447/0001-66, torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, de N° 2014-074125/TEC/RLO-0552, com validade 
de 20/10/2021, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de São Gonçalo do 
Amarante-RN.

JOÃO FERNANDO PESSOA SILVEIRA NETO
SÓCIO

O Sample Analysis at 
Mars (SAM), instrumento 
que está a bordo do rover 
Curiosity e é responsável por 
analisar o ar do planeta Mar-
te, identificou que a maioria 
dos produtos químicos pre-
sentes se comportou de ma-
neira previsível, aumentando 
e diminuindo em relação à 
quantidade de dióxido de car-
bono presente.

Entretanto, o oxigênio 
apresentou um comporta-
mento fora do comum que 
deixou os cientistas da Nasa 
curiosos. De acordo com ar-
tigo publicado no Journal of 
Geophysical Research: Pla-
nets, o oxigênio de Marte au-
mentou inesperadamente em 
mais de 30% na primavera e 
no verão.

Para tentar explicar o 
fenômeno, os pesquisadores 
checaram diversas vezes as 
leituras do SAM e triplicaram 
sua precisão. Em seguida, 
eles chegaram a considerar 
que moléculas de CO2 ou 
água poderiam estar se sepa-
rando para produzir oxigênio 
extra. Por fim, verificaram se 
a radiação solar poderia cau-
sar essa divisão.

Entretanto, eles não con-
seguiram encontrar uma 
explicação plausível para o 
fenômeno. “Estamos lutan-
do para explicar isso”, disse 
Melissa Trainer, cientista 
planetária do Centro de Voo 
Espacial Goddard da Nasa. 
“O fato de o comportamento 
do oxigênio ter mudado dras-
ticamente, nos faz pensar que 
talvez não tenha a ver com a 
dinâmica atmosférica, mas 
sim com alguma fonte quími-
ca”, completa.

A explicação talvez esteja 
ligada ao metano presente 
na superfície do planeta. Por 
mais de 15 anos os cientistas 
tentam explicar a presença 
do gás. Recentemente, a eva-
poração foi atribuída a uma 
camada de gelo na superfície 
do planeta vermelho.

Comportamento 
do oxigênio em 
Marte espanta 
cientistas da Nasa

Estudos

Reprodução do planeta vermelho

Olhar Digital

OFÍCIO ÚNICO DE VERA CRUZ
COMARCA – MONTE ALEGRE/RN

Tabelião  – Luiz Ernane de Miranda Liberato 
Escrevente Substituta  - Anelly do Nascimento Silva
Escrevente Autorizada  – Marineide Ferreira de Lima

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE CONFINANTE/RETIFICAÇÃO DE ÁREA
(PRAZO DE 15 DIAS – Parágrafo 4º do art. 216-A da Lei dos Registros Públicos)

RETIFICAÇÃO DE ÁREA (Protocolo n.° 934)
SOLICITANTE: Rosa Maria Ferreira
DESTINATÁRIA: FRANCISCA MATIAS BARBOSA 

FINALIDADE: Pelo presente edital, ficam citada a destinatária acima, que se acha em lugar incerto e desco-
nhecido, para ciência do procedimento extrajudicial acima mencionado e, querendo, apresentar RESPOSTA/
CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias. Toda a documentação encontra-se disponível neste Ofício 
Único de Vera Cruz/RN situado na Rua João Tavares Cabral, n.º 108, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte 
(CEP: 59.184-000).
IMÓVEL: UMA CASA RESIDENCIAL construída de tijolos e coberta com telhas comuns, situada no 
Cobé, deste Município de Vera Cruz/RN, com uma área de 1,2 Hectares;   
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fixado no 
quadro de avisos da Serventia bem como em jornal de grande circulação. Eu ___, Anelly do Nascimento Silva, 
o digitei, o conferi e subscrevi.

Vera Cruz/RN, 24 de outubro de 2019.

Anelly do Nascimento Silva
Escrevente Substituta

Ofício Único de Vera Cruz/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidência do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube vem, por meio do presente Edital, convocar os 
seus associados às eleições para os cargos de Presidente e membros do Conselho Deliberativo para o biênio 
2020/2021, em consonância com o disposto no artigo 36, alínea “a” do Estatuto Social da referida associação.
DO PROCESSO ELEITORAL - A votação será realizada mediante instalação da Assembleia Geral Ordinária 
e consistirá na possibilidade de eleição das chapas registradas para exercício dos cargos de Presidente e 
de membros do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube. Nos termos do art. 41 do Estatuto Social, 
a votação dos candidatos aos cargos disponíveis ocorrerá de forma secreta, ressalvada a hipótese de uma 
única chapa pleitear pela eleição, caso em que, por força do art. 41, § 3º, a deliberação será realizada de 
forma aberta.
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -Fica convocada, a partir da publicação deste Edital, amplamente 
divulgado nos diversos meios de comunicação, a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2019, às 09 horas, em primeira convocação, ou às 9h30min, em segunda chamada, até 
as 16:00hs,  na Rua dos Caicós, 1722, Alecrim, Natal/RN, CEP: 59.037-700. A Assembleia Geral, órgão 
soberano da associação, em consonância com o quanto disposto no Estatuto Social do Alecrim Futebol Clube, 
será constituída pelos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, os quais terão direito a 01 
(um) voto cada. Vale reforçar que, conforme aduzido acima, os associados que não cumprirem as obrigações 
relativas às posições que ostentam, ainda que remidos ou beneméritos, não terão direito a voto, nos termos 
do art. 35, II do ato constitutivo da associação.
DA MESA RECEPTORA - A mesa receptora da Assembleia Geral Ordinária ora convocada, prescrita no art. 
44 do Estatuto Social do Alecrim Futebol Clube, será composta pelos seguintes integrantes: (i) Renata Luana 
de Freitas Melo (CPF: 060.951-664-70), na condição de presidente da mesa; (ii) Gilka Eveline Lopes de Araújo 
(CPF: 050.480.754-47), na condição de secretária da mesa; (iii) Brenda Marinho da Silva (CPF: 081.467.884-
08); (iv) Allan Adele Fernandes de Farias (CPF: 099.101.394-80); e (v) João Maria Moura de França (CPF: 
034.626.864-88).
DA ORDEM DE TRABALHO - A ordem de trabalho obedecerá à seguinte cronologia:
1) Apresentação das chapas inscritas;  3) Resultado da deliberação e posse dos eleitos; 
2) Votação;    4) Encerramento da Assembleia.

Natal, 13 de novembro de 2019.
Flávio de Souza - Presidente do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube 

CPF: 289.433.254-87

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (GSTE), CNPJ 26.896.005/0001-
38, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação nº 2019-130903/TEC/LO-0004, com prazo de va-
lidade até 08/03/2025, para a operação de 03 (três) unidades de reatores monofásicos de potência 
de 50MVar cada, em 500 kV, e um módulo de entrada de linha (bay) da chegada da LT 500kV Açu III 
/ João Câmara III C2 na Subestação de Energia Elétrica João Câmara III, localizada às margens da 
Rodovia RN-120, no Município de João Câmara/RN.

Felipe Carmo
Representante Legal
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Cuidado com boatos ou mal-entendidos 
no trabalho. Imprevistos podem aparecer 
se planeja viajar. Um bom papo será sua 
melhor arma, tanto na vida a dois quanto 
na paquera.

Aproveite o astral para fazer planos 
a longo prazo. Se pensa em fazer 
uma viagem a lazer, aproveite o início 
da manhã. Mudanças na aparência 
podem render elogios. É hora do 
casal planejar o futuro.

Bom astral para sair da rotina e curtir 
o feriado, mas se precisar terminar 
uma tarefa, se apresse para não 
atrapalhar seu lazer. Mostre seu lado 
descontraído e charmoso na paquera 
e fará muito sucesso.

Apesar do dia de folga, talvez 
tenha que fazer um sacrifício para 
deixar tudo em ordem no trabalho. 
Depois estará livre para passear e 
se divertir. Curtir o seu cantinho ao 
lado do par pode ser uma boa. 

É um bom dia para relaxar. Há chance 
de conseguir um dinheiro que não 
estava esperando, mas mantenha 
isso em segredo por enquanto. Dê o 
primeiro passo na conquista e tem tudo 
para se dar bem!

Aproveite o feriado para fazer algumas 
mudanças, especialmente se quiser 
cuidar melhor do seu corpo. A paixão 
promete apimentar os momentos de 
intimidade com quem ama.

 Com a lua em seu signo, terá mais energia 
para lidar com as tarefas cotidianas. 
Lembranças do passado podem tocar seu 
coração. Os amigos podem apresentar 
alguém interessante se está só.

Astral favorável para reforçar alguns laços, 
especialmente pessoas mais novas. A vida 
amorosa conta com excelentes energias 
e você vai se sentir nas nuvens ao lado de 
quem ama.

O desejo de se isolar e repensar 
algumas coisas tem tudo para crescer 
neste feriado. Vai ser divertido colocar 
o papo em dia com os amigos. No 
romance, reforce a confiança na 
pessoa amada.

A família pode precisar da sua ajuda 
-- estenda a mão e vai receber o mesmo 
apoio em troca. Cuidados com a saúde 
podem trazer resultados. Pode se 
interessar por alguém que mora longe.

Neste feriado, seu lado sonhador vem 
à tona e você pode se divertir mais 
se deixar a rotina do dia a dia bem 
longe. Se está buscando um novo 
amor, aproxime-se de alguém que 
tem os mesmos sonhos.

Contará com dose extra de sorte, faça 
uma fezinha. Bom momento para 
conhecer pessoas, ampliar seus contatos 
ou fazer uma viagem rápida. Se depender 
das estrelas, você vai arrasar na paquera!

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Fabiana se nega a devolver a fábrica para Maria da Paz e Amadeu lhe propõe um acordo. Beatriz se 
desespera ao presenciar Camilo falando com Vivi. Otávio explica a Beatriz o plano de fuga para Vivi 
e Chiclete. Cornélia pensa em promover a festa de casamento de Abel e Britney. Kim anuncia que 
cuidará das redes sociais de artistas famosos fora do país. Maria da Paz pede que Régis e Téo visitem 
Jô. Maria da Paz sente tonturas. Antero orienta Fabiana a aceitar a proposta de Amadeu. Rock luta 
contra Paixão. Jô aconselha Régis a se espiritualizar. 

A DONA DO PEDAÇO

Lola socorre Júlio. Soraia volta para casa. Júlio discute com Alfredo, e Lola percebe. Emília 
observa Higino brincar com Justina. Olga reclama da falta de apoio de Zeca com os filhos. Genu 
flagra Julinho tentando seduzir Lili. Alfredo se surpreende quando Lúcio o ataca para defender 
Virgulino. Genu reclama de Julinho para Virgulino. Carlos pega as fotos com Marcelo. Marion 
conversa com Alaor sobre Júlio. Júlio sente-se mal e manda Julinho e Isabel irem ao casamento 
em seu lugar e de Lola. Carlos examina o pai e decide chamar seu professor para atendê-lo. 

ÉRAMOS SEIS

Diogo revela a Nana que se envolveu com Jennifer. Paloma aceita namorar Marcos. 
Francisca incentiva Alice a participar do concurso da Prado Monteiro para novos 
talentos. Alice convida Waguinho para escrever o livro com ela. Vera aconselha Nana 
a se separar de Diogo. Marcos conta a Bezinha que está namorando Paloma. Nana 
termina seu casamento. 

Após a apresentação de OTTO, Ruth fica insegura quanto a implementação da 
“Escola dos Sonhos” no colégio. Filipa espalha para toda a escola que Poliana é 
filha de Pendleton. Antônio e Branca iniciam o workshop de jardinagem na Ruth 
Goulart, mas os alunos não comparecem. Os alunos começam a utilizar tablets e o 
O11O VR na escola. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA
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o
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e 
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

Um ano depois, Max Versta-
ppen enfim subiu no lugar mais 
alto do pódio em São Paulo. Se no 
ano passado o holandês perdeu a 
vitória após sofrer um toque de 
Esteban Ocon, neste domingo, 17, 
o piloto da Red Bull brilhou no 
Autódromo de Interlagos e ven-
ceu o GP do Brasil de Fórmula 1. 
O também jovem Pierre Gasly, da 
Toro Rosso, e o inglês Lewis Ha-
milton, hexacampeão antecipado, 
completaram o pódio após dispu-
ta eletrizante até os metros finais 
do traçado.

Para faturar sua oitava vitó-
ria na F-1 e a primeira no Brasil, 
Verstappen fez grande exibição 
do início ao fim, após largar na 
pole position. E contou com segui-
dos erros de estratégia da Mer-
cedes, que estava sem seu chefe, 

Toto Wolff, em Interlagos.
Como de costume, o GP do Bra-

sil foi uma “corrida maluca”, com 
duas entradas de safety car e ba-
tidas inesperadas. A maior delas 
foi entre os carros da Ferrari nas 
voltas finais. O alemão Sebastian 
Vettel e o monegasco Charles Le-
clerc se chocaram e saíram da pro-
va juntos, quando brigaram pela 
última posição do pódio.

Na volta final, Hamilton se 
envolveu em batida com o tai-
landês Alexander Albon, o que 
abriu espaço para Gasly faturar 
seu primeiro pódio na Fórmula 
1, após ser rebaixado neste ano, 
saindo da Red Bull para defender 
a Toro Rosso. Em quarto lugar, 
chegou o espanhol Carlos Sainz 
Jr, da McLaren, que havia larga-
do da última posição.

Em GP emocionante, 
Verstappen vence no Brasil
Holandês domina prova em Interlagos; azarão 
Pierre Gasly, da Toro Rosso, foi o 2º colocado

Fórmula 1

Para faturar sua oitava vitória na F-1, Verstappen fez grande exibição do início ao fim

dasdasdas

Tuka Rocha morre depois de
acidente aéreo no sul da Bahia

Ex-piloto

Ele estava internado desde quinta-feira

Facebook / Reprodução
O ex-piloto de Stock Car Tuka 

Rocha, de 36 anos, morreu na 
manhã deste domingo, 17, após 
complicações decorrentes de um 
acidente de avião em Maraú, no sul 
da Bahia. A informação foi confir-
mada pela Secretaria da Saúde do 
Estado da Bahia (Sesab).

Tuka Rocha estava interna-
do desde a última quinta-feira no 
Hospital Geral do Estado (HGE), 
em Salvador. Ele havia tido com-
plicações pulmonares e tinha sofri-
do queimaduras em 80% do corpo. 
O piloto de 36 anos foi submetido 
a várias cirurgias seu quadro era 
muito delicado especialmente em 
razão dos problemas no pulmão.

O acidente aéreo vitimou ou-
tras duas pessoas. A profissional 

de relações públicas e assessoria de 
imprensa Maysa Marques Mussi 
morreu na noite do último sábado e 
a primeira vítima fatal confirmada 
foi a jornalista Marcela Brandão 
Elias, irmã de Maysa, que morreu 
no local do acidente. Outras sete 
pessoas estão internadas.
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SANTOS SÃO PAULO

1x1

Sab, 16/11 | Vila Belmiro | 17h

FLUMINENSE ATLÉTICO-MG

1x1

Sab, 16/11 | Maracanã | 19h

GRÊMIO FLAMENGO

0x1
Dom, 17/11 | Arena do Grêmio | 16h

BAHIA PALMEIRAS

1x1
Dom, 17/11 | Arena Fonte Nova | 16h

CORINTHIANS INTERNACIONAL

0x0
Dom, 17/11 | Arena Corinthians | 18h

CHAPECOENSE CEARÁ

1x0

Dom, 17/11 | Arena Condá | 18h

ATHLETICO-PR BOTAFOGO

1x0
Dom, 17/11 | Arena da Baixada | 18h

FORTALEZA

3x0
Dom, 17/11 | Arena Castelão | 19h

VASCO GOIÁS

x
Seg, 18/11 | São Januário | 19h30

CRUZEIRO AVAÍ

 x

Seg, 18/11 | Mineirão | 20h

CSA

BRASILEIRÃO | 33ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 81 34 25 43

2°  Palmeiras 68 33 19 27

3º  Santos 65 33 19 20

4º  Grêmio 56 33 16 22

5º  Athletico-PR 53 33 15 15

6º  São Paulo 53 33 14  9

7º  Internacional 50 33 14  5

8º  Corinthians 50 33 12  7

9º  Bahia 44 33 11  2

10º  Vasco da Gama 43 33 11  -6

11º  Fortaleza 42 33 12  -2

12º  Goiás 42 32 12  -16

13º  Atlético-MG 41 33 11   -5

14º Botafogo 36 33 11 -13

15º   Ceará 36 33 10  -1

16º  Fluminense 35 33  9 -11

17º  Cruzeiro 35 32  7 -10

18º  CSA 29 33  7 -29

19º  Chapecoense 25 33    5 -22

20º  Avaí 17 32  3 -35

O Brasil conquistou o tetra-
campeonato mundial de futebol 
sub-17 na noite deste domingo, 
17. Jogando no Bezerrão, no Ga-
ma (DF), a Seleção Brasileira 
saiu atrás do México, mas repetiu 
o que fez durante toda a competi-
ção: colocou a alma na “ponta de 
chuteira” e foi buscar uma virada 
eletrizante, com gols de Kaio Jorge 
e Lázaro nos últimos 10 minutos 
de jogo. Bryan González fez para os 
mexicanos.

Desta forma, o Brasil segue 
como o segundo maior vencedor da 
competição, agora com quatro títu-
los – 1997, 1999, 2003, além 2019 
– atrás apenas da Nigéria, dona de 
cinco taças. O México, por sua vez, 
continua com dois troféus e desper-
diça a chance de ser tri e igualar o 
time canarinho.

Após um começo tímido, o Bra-
sil engatou uma série de chances 
com cinco arremates em menos de 
seis minutos e inflamou a torcida. 
Entre os mais perigosos, Kaio Jor-
ge fez bela jogada pela esquerda e 
rolou para Peglow finalizar no tra-

vessão, já Gabriel Veron ficou com 
a sobra e bateu por cima da meta.

Aos poucos, o México colocou a 
bola no chão, aproveitou o aparente 
nervosismo dos brasileiros, que se 
cobravam em campo a todo o mo-
mento, e passou a dominar a posse. 
Mesmo jogando boa parte do tempo 
no campo de ataque, os mexicanos 
só chegaram em cobrança de falta 
de Efraín Álvarez.

Na reta final, os donos da casa 
estabilizaram o ímpeto ofensivo 
dos mexicanos e voltaram a ofere-
cer perigo à meta rival, mas Peglow 
e Patrick pararam em Eduardo 
García, enquanto Kaio Jorge, duas 
vezes, e Gabriel Veron exageram 
no preciosismo para não alterarem 
o placar antes do intervalo.

Assim como no primeiro tempo, 
o Brasil buscou encurralar o adver-
sário no início da etapa final e até 
conseguiu, mas a falta de pontaria 
brecou qualquer possibilidade do 
ataque anfitrião, enfim, colocar a 
bola nas redes. Peglow e Kaio Jor-
ge, mais uma vez, tiveram as chan-
ces em seus pés.

Brasil arranca virada contra o México e 
garante tetra na Copa do Mundo Sub-17
Vitória brasileira veio nos acréscimos. Empurrada pelo Bezerrão, a Seleção Brasileira repetiu o que
fez contra a França, não se deu por satisfeita e arrancou a virada novamente na estrela de Lázaro

Heróico

CBF / Divulgação

Já de olho na final da Copa 
Libertadores, o Flamengo bateu o 
Grêmio por 1 a 0, neste domingo, 
na Arena do Grêmio, em Porto 
Alegre, encerrou um jejum de 25 
anos no Sul e ficou muito próximo 
do título do Campeonato Brasi-
leiro. Com o resultado, o time do 
técnico português Jorge Jesus 
pode ser campeão já na próxima 
rodada da competição, mesmo 
sem entrar em campo.

Para tanto, basta que o Pal-
meiras, seu principal perseguidor 
e que nesta 33ª rodada apenas em-
patou contra o Bahia em Salvador, 
chegando aos 68 pontos, não vença 
o Grêmio, no próximo domingo, em 
São Paulo. Com um jogo a mais, os 
cariocas, hoje com 81, não seriam 
mais alcançados na tabela de clas-
sificação, uma vez que os paulistas 
só poderiam atingir a mesma pon-
tuação e, com quatro rodadas para 
o fim, teriam desvantagem de seis 
vitórias (25 a 19).

Fugindo de suas caracterís-
ticas e com apenas três titulares 

em campo (Diego Alves, Arras-
caeta e Gabriel), a equipe cario-
ca venceu com gol de pênalti de 
Gabriel - que acabaria expulso - e 
manteve uma longa invencibili-
dade de 25 jogos - 21 apenas na 
competição. Também pôs fim a 
um jejum de 25 anos sem vencer 
o time gaúcho no Sul em partidas 
pelo Brasileirão.

Já o Grêmio, que terminará o 
ano sem vencer o Flamengo após 
quatro encontros - três derrotas 
e um empate - teve barrada uma 
sequência de cinco triunfos segui-
dos e estacionou nos 56 pontos, se 
mantendo no quarto lugar, ainda 
na zona de classificação direta 
para a fase de grupos da Liberta-
dores de 2020.

Gabriel marcou único gol da partida para o Flamengo e depois acabou sendo expulso

Com 3 titulares, Flamengo supera 
Grêmio e fica mais perto do título

Brasileirão

Alexandre Vidal / Flamengo

Lázaro, garoto do Flamengo, marcou o 2º

O presidente Jair Bolsona-
ro dividiu a torcida do Santos 
ao comparecer, no sábado, 16, 
na Vila Belmiro, para assistir 
ao clássico contra o São Paulo 
pelo Campeonato Brasileiro. 
No campo, o jogo foi 1 a 1.

Na entrada da Vila, Bolso-
naro foi chamado de “porco” e 
também ouviu que estava “no 
estádio errado”, em alusão ao 
time pelo qual o presidente 
torce, o Palmeiras.

Dentro do estádio, o presi-
dente, que vestiu uma camisa 
do Santos, foi chamado de “mi-
to” pelos torcedores e foi mais 
aplaudido do que vaiado.

Ao ser questionado sobre 
a visita de Bolsonaro à Vila, 
o técnico do Santos, Jorge 
Sampaoli, que é argentino, 
afirmou que tem “pensamen-
tos políticos diferentes” do 
presidente, mas que é preci-
so respeitá-lo.

Bolsonaro vai
à Vila, veste 
camisa do Santos 
e divide torcida

Clássico

Como diz a máxima “quem não 
faz toma”, o México saiu na frente 
no único chute certo que efetuou na 
partida. Pizzuto cruzou da esquer-
da, González subiu entre dois mar-
cadores na área e cabeceou para o 
chão, no canto direito do gol de Ma-
theus Donelli, que não conseguiu 
fazer a defesa.

O Brasil não se abateu com o 
tento sofrido, foi para o ataque e, 
já nos instantes finais da partida, 
em meio a um turbilhão de finali-
zações à meta mexicana, conseguiu 
um pênalti em cima de Gabriel Ve-
ron, assinalado com ajuda do VAR. 
Kaio Jorge bateu rasteiro, Eduardo 
García acertou o canto, a bola en-
trou mansamente e a decisão foi 
para a marca da cal.

Empurrada por um Bezerrão 
pulsante, a Seleção Brasileira re-
petiu o que fez contra a França, 
não se deu por satisfeita e arrancou 
a virada novamente na estrela de 
Lázaro, já nos acréscimos. O garoto 
do Flamengo aproveitou cruza-
mento de Yan e bateu de primeira 
para garantir o título.


