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ASSEMBLEIA 04

Novos deputados estaduais
assumem nesta sexta-feira
Além da posse dos 24 parlamentares,
acontece a definição da Mesa Diretora.
Leia nesta edição caderno sobre o Legislativo.

SEGURANÇA 10

Janeiro de 2019 foi o mês
menos violento desde 2014
Secretaria de Segurança Pública do RN registrou 123 mortes violentas no primeiro mês de 2019. Em
relação a 2018, houve queda de mais de 30% nos índices. Crimes contra o patrimônio também caíram
José Aldenir / Agora RN

CANDEEIRO 02

MOBILIDADE 09

Ministério Público
denuncia Ricardo
Motta por corrupção,
lavagem e peculato

Viaduto do Parque
Aristófanes Fernandes
está 40% concluído e
ficará pronto em junho

Foram oferecidas quatro denúncias
contra o deputado estadual (que
encerra mandato hoje), todas assinadas
pelo procurador-geral de Justiça (PGJ),
Eudo Rodrigues Leite.

Orçado em R$ 11,2 milhões, o serviço
de construção do equipamento viário
já alcançou 40% do total de execução;
empreendimento está na fase de
mesoestrutura.
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Licenciamento simplificado

O

deputado federal reeleito Beto Rosado (Progressistas)
apresentou, em 2016, um projeto de lei que afrouxa a
legislação ambiental vigente no Brasil. O PL 4663/16, de
autoria do parlamentar potiguar, foi um dos quatro projetos
apresentados na Câmara no sentido de flexibilizar as leis
ambientais mesmo após o desastre de Mariana (MG), onde a
Barragem do Fundão se rompeu em 2015 e deixou 19 pessoas
mortas. Nesta sexta-feira, 1°, faz uma semana que outro desastre
semelhante, desta vez em Brumadinho (MG), matou ao menos 100
pessoas. Em resumo, o projeto de Beto prevê licença simplificada
para exploração de campos marginais de exploração de petróleo
e gás por produtores independentes, e concede, também, uma
licença automática caso os órgãos ambientais não aprovem
a documentação em 45 dias. A matéria também desobriga os
concessionários de pagar por qualquer dano ambiental deixado
pelas cedentes.

>> Habilidade. Concorrente
em uma eleição sem adversários,
Ezequiel Ferreira – o mais
votado em outubro, entre os 24
parlamentares – deverá ter uma
eleição fácil para presidente, mas
precisará ter muita habilidade
na gestão. Afinal de contas, o
deputado precisará atender,
igualmente, a demandas de todos os
parlamentares, que, ao levarem suas
solicitações, terão um só argumento:
“Votei em Vossa Excelência para
presidente”.
>> Ginga com tapioca. A
governadora Fátima Bezerra
sancionou a lei que considera a ginga
com tapioca, iguaria potiguar muito
famosa sobretudo na Redinha – onde
a governadora passa o veraneio,
como patrimônio cultural imaterial.
>> Consórcio. Fátima Bezerra
reuniu o prefeito de Natal, Álvaro
Dias, e a prefeita de Mossoró,
Rosalba Ciarlini, para discutir
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Realmente, quartéis
não são lugares para
sujeitos sem caráter”

Deputado estadual Ricardo Motta

CORRUPÇÃO

Deputado federal eleito Girão Monteiro,
sobre polêmica envolvendo saída do expresidente Lula para ir ao velório do irmão

José Aldenir / Agora RN

>> Sem surpresas. A eleição para
a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa, nesta sexta-feira, 1°,
não deve ter surpresas. O atual
presidente, Ezequiel Ferreira de
Souza (PSDB), deve ser reconduzido
ao cargo por aclamação. Se
confirmada a eleição, será o terceiro
mandato consecutivo do tucano à
frente da Casa.

José Aldenir / Agora RN

a proposta de um consórcio
interfederativo para enfrentar os
problemas da saúde pública. Em
duas frentes, a ação tem foco em um
plano emergencial para drenar as
filas de procedimentos nos hospitais,
e um plano de reestruturação a
longo prazo do atendimento de alta
complexidade.

>> Decisão sai hoje. O
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Marco Aurélio
Mello (foto) disse ontem que
vai proferir já nesta sexta-feira,
1º, primeiro dia de trabalho
após a volta do recesso do
Judiciário, a decisão em que
pretende rejeitar o pedido
apresentado pelo senador eleito
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), no
qual requer foro privilegiado
nas investigações sobre
movimentações financeiras
atípicas identificadas pelo
Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf).

>> Novos vereadores. Tomam
posse nesta sexta-feira, 1°, os
novos vereadores da Câmara
Municipal de Natal. Quatro
suplentes vão substituir vereadores
que renunciaram para assumir
mandatos na Câmara Federal ou na
Assembleia Legislativa. Os novos
vereadores, que serão empossados
às 14h, são Divaneide Basílio (PT),
no lugar de Natália Bonavides (PT);
Fúlvio Saulo (Solidariedade), no
de Eudiane Macedo (PTC); Dagô
do Forró (DEM), no de Ubaldo
Fernandes (PTC); e Maurício
Gurgel (PSOL), substituindo Sandro
Pimentel (PSOL).

Antônio Cruz / Agência Brasil

>> Pontapé. O Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte
(TRE-RN) realiza no domingo, 3,as
eleições suplementares para os
cargos de prefeito e vice-prefeito dos
municípios de Santa Cruz (16ª ZE)
e Passa e Fica (12ª ZE), localizadas
no interior do estado. O pleito será
o primeiro a acontecer no Brasil em
2019, conforme a Justiça Eleitoral.

Pauta e Chefia de Reportagem
David Freire

Diagramação e Design

Ministério Público
denuncia Ricardo
Motta na Candeeiro
O Ministério Público do Rio
Grande do Norte denunciou o
deputado estadual Ricardo Motta
(PSB), que encerra o mandato
nesta sexta-feira, 1°, pelos crimes
de lavagem de dinheiro, corrupção
passiva e peculato.
Ao todo, foram oferecidas
quatro denúncias, todas
desdobramentos da operação
Candeeiro, deflagrada em 2015.
As denúncias são assinadas pelo
procurador-geral de Justiça (PGJ),
Eudo Rodrigues Leite, e ainda
estão sob segredo de justiça.
As denúncias são embasadas
em acordos de colaboração
premiada já homologados e
acordo de leniência. Além disso,
as denúncias são reforçadas
por provas compartilhadas pelo
Supremo Tribunal Federal, em
decisão de outubro do ano
passado. O MPRN também pediu
o sequestro de bens de Ricardo
Motta para ressarcir os cofres
públicos.
Em 2016, o ex-diretor do
Idema Gutson Reinaldo foi
condenado a 17 anos, um mês
e 75 dias de prisão e a restituir
aos cofres do Idema. Após a
condenação, ele firmou acordo de
delação premiada com o MPRN e
o Ministério Público Federal (MPF)
e relatou como os crimes seriam
cometidos dentro da instituição.
Na delação, Gutson afirma que o
principal beneficiário dos desvios
de recursos era o deputado
estadual Ricardo Motta.
Os desvios seriam da ordem
de R$ 19 milhões. l

Reportagem
Marcelo Hollanda
Jalmir Oliveira
Elias Luz

Boni Neto
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Organize

sua casa

de 01/02 a 04/02

Mais espaço para o seu espaço

R$

9,49

cada

R$

MÃO FRANCESA

17,99

cada

R$

SUPORTE PARA TV

cada

JOGO DE CABIDES

Para TV de LCD, Plasma ou LED,
de 10” a 85”, fixo, na cor preta. Brasforma.

Mod. Leve, em aço, 17x10x2cm, diversas cores. Casa Fácil.
22x15x2cm R$ 9,99 cada
27x20x2cm R$ 12,99 cada
37x20x2cm R$ 14,99 cada

69,90

Em madeira, com 20 unidades,
na cor marrom. Spaceo.
CÓDIGO: 89840632

CÓDIGO: 89481840

CÓDIGO: 88244842-88244961-88245045-88551260

Foto Ilustrativa

com 2 unidades

R$

24,90

R$

kit

KIT CESTAS

8,3cmx14,5cmx19,8cm,
2 litros, com 2 unidades. Ou.
CÓDIGO: 89963265

84,90

cada

BAÚ DESMONTÁVEL

Diversos modelos, 40cmx40cmx40cm, em courino. Vtec.
CÓDIGO: 89434331-89385576-89434310-89434324

Exclusividade

Foto Ilustrativa

Exclusividade

R$

119,90

cada

R$

SAPATEIRA EXTENSÍVEL

53cmx47cmx29cm, para 6 pares,
em metal, na cor prata. Spaceo.
Extensível até 53cmx79,5cmx29cm.
CÓDIGO: 89645346

219,90

cada

RACK

mod. Ipanema, 61cmx107cmx39cm,
com 2 prateleiras, nas cores branca
ou amarela. Spaceo.

CÓDIGO: 88354882-89103693

R$

199,90

Mod. Basic, 66cmx45cmx45cm, com 3 gavetas, com
rodízios, nas cores branca, castanho ou tabaco. Politorno.
CÓDIGO: 89365696-89365703-89389251

NATAL - RN - BR 101, Nº 4500, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA

Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar
demais condições. Ofertas válidas de 01/02 ate 04/02/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

www.leroymerlin.com.br

cada

GAVETEIRO

Garantimos o preço e a quantidade mínima de 5 unidades ou 50m2 para a loja Natal dos produtos anunciados durante a validade desta publicação ou enquanto
durarem os estoques, salvo erros de impressão. Preços de produtos a serem retirados. Os elementos utilizados para a produção das fotos são somente ilustrativos.

Exclusividade
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ABERTURA DOS TRABALHOS

Deputados da 62ª legislatura tomam
posse nesta sexta-feira na Assembleia
São 24 parlamentares escolhidos pelo voto direto de aproximadamente 1 milhão de potiguares no
último pleito. Também nesta sexta-feira, 1°, serão definidos os novos integrantes da Mesa Diretora
Os deputados estaduais que vão
compor a 62ª legislatura tomam posse durante sessão solene na manhã
desta sexta-feira, 1°, na Assembleia
Legislativa. São 24 parlamentares escolhidos pelo voto direto de aproximadamente 1 milhão de potiguares no
último pleito. Durante a solenidade,
o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), abrirá a sessão e anunciará os
nomes dos diplomados para integrar
o Legislativo nos anos de 2019 a 2022.
De acordo com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, os
eleitos também devem apresentar a
declaração de bens e fontes de rendas,
bem como a de ausência dos impedimentos previstos no artigo 39 da
Constituição Estadual. Os deputados
também têm que comunicar o seu nome parlamentar e a legenda partidá-

ria a que pertencem.
Na sequência, durante a solenidade, será oficializado o compromisso
solene dos deputados estaduais e o
presidente da Mesa proferirá a declaração: “Prometo desempenhar fiel
e lealmente o mandato que me foi
confiado, manter, defender e cumprir
as constituições Federal e Estadual e
as Leis da República e do Estado, sustentar a união, a integridade, a independência do Brasil e a autonomia do
Rio Grande do Norte, servindo a seu
povo com dedicação e honra”.
Em seguida, é feita a chamada nominal de cada um e o parlamentar ratificará a declaração afirmando “Assim
o Prometo”. Também nesta sexta-feira,
serão definidos os integrantes da nova
Mesa Diretora da Casa. A expectativa
é que o presidente Ezequiel Ferreira
seja reconduzido ao cargo. l

QUEM TOMA POSSE HOJE
Albert Dickson (PROS)

Hermano Morais (MDB)

Allyson Bezerra (Solidariedade)

Isolda Dantas (PT)

Coronel Azevedo (PSL)

José Dias (PSDB)

Cristiane Dantas (Solidariedade)

Kelps Lima (Solidariedade)

Dr. Bernardo (Avante)

Kleber Rodrigues (Avante)

Eudiane Macedo (PTC)

Nélter Queiroz (MDB)

Ezequiel Ferreira (PSDB)

Raimundo Fernandes (PSDB)

Francisco do PT (PT)

Sandro Pimentel (PSOL)

Galeno Torquato (PSD)

Souza (PHS)

George Soares (PR)

Tomba Farias (PSDB)

Getúlio Rêgo (DEM)

Ubaldo Fernandes (PTC)

Gustavo Carvalho (PROS)

Vivaldo Costa (PSD)

IMPACTO

Antecipação de royalties deve afetar
pagamentos à Arena, alerta deputado
José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual eleito Alyson Bezerra (Solidariedade) alertou
nesta quinta-feira, 31, que a antecipação dos royalties de petróleo e gás
pleiteada pela governadora do Rio
Grande do Norte, Fátima Bezerra,
pode afetar os pagamentos mensais
que o Estado faz para o consórcio
que construiu e administra a Arena
das Dunas em Natal.
De acordo com o parlamentar,
que será empossado nesta sexta-feira, 1°, o novo governo revelou
aos deputados durante reunião esta
semana que a receita dos royalties
é usada, atualmente, para pagar a
parcela que cabe ao Estado na parceria público-privada firmada para
que a capital potiguar fosse sede
da Copa do Mundo Fifa em 2014. A
cidade recebeu quatro jogos do Mundial, todos da primeira fase.
“Como será o pagamento sem os
recursos dos royalties? O que o Estado pactuou tem de ser cumprido.
Se estamos antecipando 48 meses de

Estádio que recebeu jogos da Copa de 2014 custa em média R$ 9 milhões/mês
royalties, como iremos pagar a Arena das Dunas? Não podemos falhar
e não cumprir o que foi acordado por
gestões anteriores. Em nenhum momento vou votar contra uma medida
para aliviar o sufoco dos servidores,
mas não podemos ser irresponsáveis”, afirmou Alyson, em entrevista
ao programa Manhã Agora, apresentado por Tiago Rebolo na Agora

FM (97,9).
A gestão de Fátima Bezerra já
tem aval da Assembleia Legislativa
para antecipar os royalties de petróleo e gás de todo o ano de 2019,
mas quer obter, também, as receitas
que seriam creditadas só nos anos de
2020, 2021 e 2022. Para isso, enviará projeto de lei em que pede autorização dos deputados estaduais para

realizar a operação. A estimativa do
novo governo é obter, no mínimo, R$
400 milhões com o empréstimo.
De 2014 a 2017, segundo o Portal da Transparência do Governo do
Estado, foi paga à Arena das Dunas
a soma de R$ 433 milhões, uma média que supera os R$ 9 milhões por
mês. Os pagamentos devem se estender por pelo menos uma década.
Alyson Bezerra defende que, até
por causa dessa especificidade, o novo
governo deveria propor outras medidas para superar a crise financeira.
O deputado eleito criticou a aparente
falta de projetos por parte da nova
gestão. “Eu esperava que a governadora fosse apresentar [na reunião de
quarta-feira, 30] um programa lógico,
já com medidas que seriam apresentadas na próxima semana à Assembleia. A reunião durou muito tempo,
mas a única proposta que foi colocada
foi a antecipação dos royalties. Isso
não resolve o problema do Estado”,
assinalou. l
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Vicente Serejo“
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“Para Deus, todos
os nossos desejos
são uma oração”

Elizabeth Browning,
poeta inglesa (1806-1861)

serejo@terra.com.br

PALCO

CAMARIM

>> POSTO
Os secretários de tributação e planejamento já sabem que é pra valer: sem
plano de privatização com
chances reais não vai ser
possível convencer Paulo
Guedes, gerente geral do
Posto Ipiranga.

>> HISTÓRIA
A edição de janeiro da
revista Continente Cultural tem como tema de capa
O Brasil na Canção, ‘um
documento histórico dos
fatos políticos e sociais’. A
voz das ruas na garganta
do seu povo.

>> LUXO
Os relatórios de atividades
do Sistema S, em papel
luxuoso e policromia,
mostra que querem ser
um arquipélago de riqueza
cercado de pobreza por
todos os lados. Com o
imposto da sociedade.

>> RETRETA
Domingo, no palco do
Parque das Dunas (Bosque dos Namorados), a
apresentação da banda
de música de São Gonçalo
do Amarante. A retreta
com os clássicos da MPB,
começa às 16h30.

>> TANTO...
Que, em 2018, custou ao
Brasil, em impostos devolvidos, R$ 16,7 bilhões. Foi
editorial da Folha como o
maior cabide de empregos
do Brasil. Paulo Guedes,
o indefectível, quer passar
a faca.
>> ALIÁS...
No Sesc daqui do RN foi
flagrante e nada austera
a falta de transparência
das contas. Este jornal
mostrou que os números
omitidos escondiam um
superávit de R$ 3 milhões.
E ficou muito feio...
.>> DESERTO
O almirantado petista que
tem no comando a governadora Fátima Bezerra,
não tem mais aquele fogo
da vitória. Alguns deles
chegam a confessar que
já avistam, lá longe, as
areias do deserto.
>> CRISE
É tão grande a crise e o
estado ficou tão mergulhado na mesmice de gestões
sem arrojo e ousadia que
agora qualquer posição
mais ousada pode virar
um bumerangue contra o
próprio governo.

Da sensualidade

Ninguém duvide: a roupa é a segunda pele. Tão sensível e reveladora
quanto a própria epiderme. Umberto
Eco, o maior dos gênios contemporâneos, há muito tempo já dizia que
bem ao contrário do que apontava a
sabença popular e universal, o hábito
não só faz o monge, mas é capaz de
falar por ele. Quanto mais agora, nos
albores do terceiro milênio, quando
o corpo, mais do que nunca, virou vitrine, manequim de grifes e, às vezes,
um tabuleiro de remarcações.
Há um ensaio de Mirian Goldenberg que compara a sensualidade das mulheres francesa e brasileira
em função da roupa e dos seus
traços culturais em razão do clima e
dos costumes. Goldenberg tem bons
olhos para perscrutar a sensualidade
feminina, mesmo quando desenhada por culturas tão diversas. Entre as
duas, há singularidades. As francesas
são sensuais e álgidas como a Paris
invernal. As brasileiras, sob o sol dos
trópicos, são mornas como brasas
sob cinzas.
Há diferenças. É como se fosse
uma convergência dialética - fica
doutoral posto assim? - nos traços
da sensualidade da francesa e da
brasileira e a roupa. Nas francesas,
magras, sem as curvas voluptuosas
da mulher brasileira, a sensualidade vive, sensualmente, escondida,
se não é um pleonasmo. Debaixo
das roupas, do mantô que vai até o
muito longe das pernas enfiadas nas
botas, do xale a negar a nudez do
pescoço e do colo sempre guardado
num abismo de segredos.

Na brasileira, não. A beleza
sensual de suas carnes não se deixa
humilhar pelas roupas elegantes no
tipo longilíneo das francesas. Quanto menos se veste, mas revela sua
sensualidade, principalmente nas
fendas que intencionalmente são
deixadas no feitio. Ou nos decotes
ousados, onde os olhos mergulham
nos vastos campos do desejo. É que
as brasileiras são naturalmente luminosas quando amornam o olhar dos
homens. É como se prometessem o
perdão do pecado.
Nesses tempos de alvoraçados
começos de um novo milênio, Senhor Redator, noto que as pernas
das brasileiras fogem dos pequenos
shorts com a força da sensualidade,
agora como traço e parte da beleza.
É delas a necessidade inadiável de
mostrá-las, sem medo do olhar dos
homens, e sem aquele pudor antigo
que, se antes acendia o desejo no
jogo erótico das revelações apenas
insinuadas, hoje ferve no olho que
tem fome na imagem da beleza que
encanta e enternece.
O olho tem fome, Senhor Redator. Tem, sim. Não é só uma metáfora
a velar um outro jeito mais forte de
dizer. Até a sabedoria popular que repousa sobre séculos e séculos de vida
sabe que o ser humano também come com os olhos. É como na antropofagia, exige um ritual: o olhar a se derramar, sensualmente, sobre o outro.
Como os bichos, quando, incendiados
pela força do cio, lambem-se entre si.
É a unção da carne no encontro, afinal
o prazer é um milagre.

>> CENA
Nasce dentro da própria Prefeitura de Natal, no núcleo do ex-prefeito
Carlos Eduardo Alves, o plano de fazer do deputado Hermano Alves
um novo pedetista para disputar as eleições de Natal em 2020. Os que
defendem a solução estariam convencidos de que Álvaro Dias será o
candidato natural do MDB. E que, por isso, a única solução é convencer Hermano a assumir a legenda do PDT. Resta saber se Alves, sem
mandato, sustentaria até lá a legenda em suas mãos.

>> SERESTA
Esta coluna errou ao
escrever quinta-feira. A
seresta no salão paroquial
da igreja da Cidade da
Criança será hoje, sexta.
Logo depois da missa e da
novena louvando a Senhora da Esperança.
>> FRASES
Os versos de Manuel Bandeira, citados na crônica
de ontem, dentro do texto,
não saíram em itálico.
Mas, são tão conhecidos
que se tornam facilmente
identificáveis pelo leitor.
Registre-se.
>> PÉRGULA
Nesta sexta, quando a
noite chegar, todos vestidos de branco, a pérgula
do istmo, na Península de
Jacumã, acende os seus
refletores. É a festa para
celebrar, com todo charme,
o fim do verão.
>> LOBO
Para os franceses, o
uísque tem duas horas
fundamentais: antes da
noite, que é a hora do cão;
e depois da noite, a hora
do lobo. O primeiro é amigo do homem; o segundo é
o próprio homem.
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Polícia Civil do RN vai criar núcleo de
combate à corrupção ainda este ano
Iniciativa vai agilizar investigações relacionadas com crimes de lavagem de dinheiro e de desvio de
recursos públicos; ações terão apoio da Controladoria Geral do Estado e Ministério Público Estadual
José Aldenir / Agora RN

A Polícia Civil do Rio Grande
do Norte deve iniciar ainda este
ano as operações do Núcleo de
Combate à Corrupção (NCC). A
iniciativa promete agilizar investigações relacionadas com crimes
de lavagem de dinheiro e de desvio
de recursos públicos.
Segundo a delegada geral da
Polícia Civil potiguar, Ana Cláudia Saraiva, a estrutura do novo
mecanismo de combate à corrupção ainda está sendo discutida.
Uma minuta do decreto será entregue para a aprovação da governadora Fátima Bezerra. A ideia é
remanejar agentes de delegacias
especializadas para a organização
do novo setor. “Será formado a
partir da Delegacia do Patrimônio
Público, do Laboratório de Tecnologia de Combate à Lavagem de
Dinheiro da Polícia Civil e da Controladoria Geral do Estado (Con-

Delegada Geral da Polícia Civil no Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Saraiva
trol). Também teremos apoio do
Ministério Público do Rio Grande
do Norte (MPRN)”, detalha Ana

INFORMATIVO
SEMANAL

Cláudia Saraiva.
Ainda segundo ela, a atuação
será na defesa do patrimônio pú-

aos sindicalizados assistência nas
áreas jurídica, contábil,
informática, comunicação e lazer.
Em 2019, a Cooperativa de
Trabalho Médico e o Cartão do
Associado são novos projetos
incorporados ao leque de
benefícios do Sinmed-RN.

blico e no combate aos crimes de
corrupção. Além disso, a Polícia
Civil quer reforçar as atividades
do Laboratório de Tecnologia de
Combate à Lavagem de Dinheiro, criado em 2017, e que atua na
apuração de crimes de lavagem de
dinheiro, sonegação e corrupção.
“É uma medida para evitar ações
ligadas ao desvio de recursos, pois
é um crime que também afeta a
vida da população”, reforça.
Com o início das atividades,
ainda há possibilidade de se incluir integrantes da Delegacia
de Crimes de Ordem Tributária
(Deicot). “Queremos fazer isso o
quanto antes, mas ainda não temos um prazo específico”, pontua
a delegada geral.
O modelo de núcleo de combate à corrupção já é adotado pelas
polícias civis do Rio de Janeiro e
Paraná. l

>> Pagamento
O Governo do Estado pagou na quintafeira (31), o salário do mês de janeiro de
todo o funcionalismo, cumprindo acordo
feito pela governadora Fátima Bezerra
com entidades sindicais e associativas
que representam os servidores públicos
do Rio Grande do Norte.
Todo o dinheiro extra que entrar em
caixa será direcionado para o
pagamento das três folhas deixadas pela
administração anterior, totalizando
quase R$ 1 bilhão.

Geraldo Ferreira Filho, Presidente do Sinmed-RN.

Em entrevista, Geraldo
Ferreira fala sobre as
perspectivas do sindicato para
o ano de 2019
Na última terça-feira (29),
Geraldo Ferreira Filho concedeu
entrevista ao jornalista Pinto
Junior, durante o web jornal

Conﬁra a entrevista complete em
www.pntv.com.br

>> Artigo: Em
“Ataque a Família”,
Geraldo Ferreira,
escreve sobre os novos
arranjos sociais que
ameaçam a família
“Potiguar Notícias”. O Presidente brasileira. Leia o
do Sindicato dos Médicos do RN artigo completo em
destacou que além das lutas
www.sinmedrn.org.br
sindicais o Sinmed-RN oferece

Os recursos extras poderão vir da
antecipação dos royalties do petróleo,
da renegociação da administração da
folha junto ao Banco do Brasil, da
partilha da cessão onerosa do pré-sal,
entre outras fontes.
O Sinmed-RN segue acompanhando o
andamento do acordo em assembleias.

sindicatodosmedicos.rn
@sinmedrn
(84) 98701 3795
Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN
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EDUCAÇÃO

Salesiano tem mais de 100 aprovados
no Sisu 2019 e cinco primeiros lugares
Alunos conquistam nota máxima em Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Engenharia
Química, Matemática e Tecnologia da Informação. Aprovado em Medicina exalta aprendizado
Salesiano / Assessoria

O sonho de chegar a uma universidade pública é a meta para
muitos jovens. A rede Salesiano
São José e Dom Bosco comemora os
mais de 100 aprovados na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) na primeira chamada do Sisu 2019, com boas histórias
para contar. Com muita dedicação,
o garoto Luís Augusto Oliveira
Santos, que estudou por 13 anos no
Salesiano São José, mostrou mais
uma vez que a educação de excelência Salesiana faz a diferença
e, este ano, conquistou o 2° lugar
em Medicina na UFRN, sendo um
dos cinco aprovados da escola para
o curso. Ele já havia conseguido a
nota de aprovação como “treineiro”
para Engenharia de Produção no 9º
ano e, no ano passado, foi aprovado
para Engenharia Elétrica.
Além disso, o Salesiano teve
cinco alunos com nota máxima em
cursos da UFRN: Iago Medeiros,
destaque com o hexacampeonato
no karatê nos Jogos Escolares do
RN e aprovado em Educação Física (Bacharelado); Natan de Lima
Pereira, primeiro lugar em Tecnologia da Informação; Maria Clara
Rodrigues, primeira colocada em
Educação Física (Licenciatura);
João Pedro Ciríaco, primeiro lugar
em Engenharia Química; e Rhanna Nídia Souto Pereira, primeira
colocada em Matemática (Licenciatura). A escola ainda teve a aprovação de Magnus Cunha Pellense,
segundo lugar em Arquitetura e
Urbanismo; Hellen Pereira Cardoso, terceira colocada em Direito;
Thelles Augusto de Paiva Fagundes, terceiro lugar em Engenharia
Elétrica; e João Vitor Freire, quinto lugar em Medicina. A segunda
convocação para os aprovados será
em 7 de fevereiro e a escola espera
por mais resultados positivos.

Alunos foram aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificado

Natal comemora aprovação em TI

Aprovados em Medicina celebram

CORAÇÃO SALESIANO
A primeira experiência de Luís
Augusto Oliveira Santos no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem)
foi enquanto estava no 9º ano do
Ensino Fundamental. O aluno
concorreu como “treineiro” para o
curso de Engenharia de Produção e
conseguiu a nota de aprovação. Em
2017, pela 3ª Série do Ensino Médio,
foi aprovado como segundo colocado
para Engenharia Elétrica. Já em
2018, buscou seu sonho para Medicina e teve a aprovação em segundo

lugar, uma conquista para o garoto
que teve sua vida sempre aplicada
aos estudos.
“Estou com uma sensação de um
sonho realizado. Nas outras tentativas, sempre tinha aquela carga de
nervosismo muito grande, apesar
de ter feito uma apenas como um
forma de teste. Quando consegui a
aprovação em Engenharia Elétrica,
minha família deu o total apoio e, se
fosse para permanecer no curso, eles
iriam me incentivar. Cursei apenas
a metade do primeiro período de En-

genharia Elétrica, cheguei a fazer algumas provas, mas vi que não seria
a minha trajetória. Eu sempre tive
esse sonho de ser médico e isso falou
mais alto”, comemorou.
Emocionado, Luís Augusto falou
do reencontro com os professores e
com os amigos de escola. “Quando tive a confirmação do resultado, fui ao
Salesiano para agradecer aos professores, reencontrar os amigos da escola, como o professores Mário Sérgio
e Adailton (Figueiredo). É uma casa
que vou levar para o resto da minha
vida e foi um dos grandes prazeres
estar com ele mais uma vez”, comemorou o futuro universitário.
Katia Regina Gomes de Oliveira,
mãe do futuro universitário, agradeceu ao Salesiano pelos anos de
formação do filho. “Luís estudou no
Salesiano por 13 anos. A formação
do Salesiano para ele foi como uma
família, não só pelo lado acadêmico,
mas pela construção psicológica e a
força religiosa. O crescimento dele
como cidadão se deve ao Salesiano”.
Outro aluno que tem a formação
Salesiana desde a infância é Natan
de Lima Pereira, que entrou na unidade Dom Bosco desde a fundação
da escola, em 2009. Sempre atento à
área tecnológica, buscou nas disciplinas de ciências da natureza e exatas
o foco para ingressar no ensino superior. Com muito esforço e dedicação,
atingiu os 920 pontos na redação e
conquistou o primeiro lugar em Tecnologia da Informação na UFRN,
comemorando a aprovação com os
amigos da escola.
“Estudo na Salesiano Dom Bosco desde o terceiro ano do Ensino
Fundamental e essa conquista é
sensacional. Me dediquei bastante e
só tenho a agradecer aos professores
e aos que me apoiaram para que eu
conquistasse esse resultado”, festejou Natan. l

Heptacampeão no karatê e 1º em Educação Física
A dedicação e a disciplina no
esporte são apontados como fatores
de sucesso para aprovação de Iago
Medeiros da Silva, de 17 anos, que
conquistou 940 pontos na redação e
o primeiro lugar no curso de Edu-

cação Física da UFRN. O jovem é
heptacampeão consecutivo de karatê
nos Jogos Escolares do Rio Grande
do Norte (Jerns) e foi eleito “Atleta
Ouro” como destaque da modalidade
por seis vezes.

Iago estudou no Salesiano São
José desde o 6º ano. Desde os 11
anos, seguia de ônibus para escola,
enfrentando um desafio diário. Com
o esporte, buscou motivação para
conseguir um bom rendimento nos

estudos. “Agradeço ao Salesiano,
desde o porteiro aos amigos da turma da cantina, aos professores, psicólogas, ao Salesiano em geral. Isso
tudo é o resultado da harmonia do
colégio”, reconhece Medeiros. l
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MOBILIDADE

Viaduto na altura do Parque Aristófanes
Fernandes fica pronto em junho, diz DNIT
Orçado em R$ 11,2 milhões, o serviço de construção do equipamento viário já alcançou 40% do total
de execução; empreendimento está na fase de mesoestrutura, com a colocação de pilares e vigas
José Aldenir / Agora RN

O Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes
(DNIT) informou que as obras do
viaduto nas proximidades do Parque Aristófanes Fernandes, em
Parnamirim, na BR-101, estão na
fase de mesoestrutura, ou seja, na
colocação de pilares e vigas.
De acordo com a superintendência regional do órgão, as rampas de
acesso estão em fase de terraplenagem e contenção em terra armada.
O percentual de execução do empreendimento na quarta-feira, 30, era
de aproximadamente 40%. Quanto
ao valor da obra, o DNIT destacou
que, em termos de preços iniciais,
sem reajustamentos, o viaduto custará R$ 11,2 milhões.
A obra, que tem previsão de
ser entregue à população em junho deste ano, é financiada com

Homens e máquinas trabalham em construção do novo viaduto em Parnamirim
recursos da União, por meio do
Programa “Avançar” (sucessor do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC).

O viaduto nas imediações do
Parque Aristófanes Fernandes
compõe um pacote de obras de
mobilidade na BR-101 entre as

OPORTUNIDADE

Câmara de Parnamirim terá concurso
público ainda no primeiro semestre

cidades de Natal e Parnamirim. O
último equipamento a ser entregue pelo DNIT foi a trincheira nas
proximidades do acesso à avenida
Maria Lacerda Montenegro, em
Nova Parnamirim, em setembro
de 2018. Antes disso, uma trincheira (na altura do IFRN Parnamirim) e quatro outros viadutos
haviam sido concluídos – dois em
Natal (em Neópolis e na altura do
acesso à avenida Abel Cabral, em
Nova Parnamirim) e dois em Parnamirim (Emaús e Cohabinal).
Todo o serviço de readequação
da BR-101 Sul, que inclui também
o prolongamento do túnel da avenida das Alagoas (em andamento)
e a construção de cinco passarelas e 46 paradas de ônibus, tem
o orçamento estimado em R$ 168
milhões. l
José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vereador Irani
Guedes (PRB), informou que a Casa
vai realizar ainda no 1° semestre
deste ano um concurso público para
contratar 44 novos profissionais. Segundo Irani, um pré-contrato já foi
assinado com o Núcleo Permanente
de Concursos (Comperve) para acertar os detalhes do certame.
Em entrevista ao programa Manhã Agora, apresentado por Tiago
Rebolo na Agora FM (97,9), Irani
antecipou que serão oferecidas 28
vagas para candidatos de nível médio e outras 16 oportunidades para
candidatos com curso superior, totalizando 44 vagas. Os salários e cargos não foram especificados.
O vereador afirmou, ainda, que
as provas devem ser aplicadas até
maio e os candidatos aprovados serão chamados até julho deste ano.
“Vai ser um processo bem rápido”,
resumiu o presidente da Câmara.
Irani Guedes ressaltou, ainda, que os trabalhos legislativos

Barragens estão na mira do Crea

FISCALIZAÇÃO

Crea cobra plano de
manutenção de obras
públicas no Estado

Provas devem ser aplicadas até maio e os aprovados serão chamados até julho
na Câmara de Parnamirim serão
retomados, em 2019, na próxima
segunda-feira, 4, a partir das 17h,
com a leitura da mensagem anual
pelo prefeito Rosano Taveira. No ano
passado, os 18 vereadores da Casa
aprovaram 1.106 indicações
.
A Câmara deve entregar a Taveira um cheque simbólico no valor
de R$ 1,3 milhão. O valor corresponde à sobra do orçamento de 2018 da
Casa, que é mantida com recursos

do Poder Executivo. A Câmara vai
entregar ao Executivo uma lista com
indicações de como utilizar o recurso.
A sugestão é de que o dinheiro seja
aplicado na construção de um ginásio no Conjunto Parnamirim II, na
recuperação de um campo de futebol
em Passagem de Areia e na abertura de um espaço de esporte em Nova
Esperança. A lista completa será fechada em reunião nesta sexta-feira,
1°, entre os vereadores. l

A tragédia em Brumadinho
reacendeu a preocupação do
poder público com as barragens
em todo o país. A presidente do
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do RN (Crea-RN),
Ana Adalgisa Dias, afirmou que
o ocorrido no interior mineiro
reforçou o pedido feito sobre o
plano de manutenção das obras
no RN – sejam pontes, viadutos ou
barragens. Equipes do órgão vão
visitar quatro das cinco barragens
apontadas como de alto risco no
Rio Grande do Norte, segundo o
relatório da Agência Nacional de
Águas (ANA). l
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RN tem o mês de janeiro menos
violento dos últimos cinco anos
Secretaria de Segurança Pública do RN registrou 123 mortes violentas no
primeiro mês de 2019; crimes contra o patrimônio também caíram este ano
José Aldenir / Agora RN

O mês de janeiro de 2019 foi o
menos violento dos últimos cinco
anos no Rio Grande do Norte, segundo informações da Secretaria
de Segurança Pública e da Defesa
Social (Sesed). Entre os dias 1º e 30
de janeiro deste ano, foram registradas 123 mortes. Em 2014, no mesmo
período de tempo, a contagem foi de
132 assassinatos. Redução de 6,82%.
Os dados apresentados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (Coine),
órgão ligado à Sesed, mostraram
a redução em diversos índices criminais em todo o Estado. Além das
chamadas Condutas Violentas Intencionais (CVLIs), que congregam
homicídios, latrocínios e entre outros
ações violentas seguidas de morte, os
números apontam para a queda nos
casos de crimes contra o patrimônio.
Em relação ao mês de janeiro de
2018, a estatística apontou redução
de 33,59% nos casos de roubo e de
19,9% nos furtos qualificados. Além
disso, houve queda de 28,4% nos
roubos de veículos. Foram roubados, em janeiro de 2018, um total de
649 veículos. Em contrapartida, o
primeiro mês deste ano somou 465
veículos roubados. A Sesed contabilizou a recuperação de 325 veículos
em janeiro deste ano.
Segundo o secretário adjunto de
Segurança, Osmir de Oliveira Monte, a redução do número da crimina-

Governadora Fátima Bezerra

MEDIDA

Sancionada lei que
define cotas e inclusão
regional na UERN
Rio Grande do Norte registrou 123 assassinatos ao longo do mês de janeiro
lidade é uma decorrência da maior
integração das forças de Segurança
– Polícias Civil, Militar e o Corpo de
Bombeiros. “O trabalho integrado
garante maior eficiência no combate
ao crime”, resume.
Apesar da redução do número de
mortes, os dados estatísticos apontaram alteração na dinâmica dos assassinatos no território potiguar. Em
2019, as mortes violentas da Região
Metropolitana foram menores que
nas demais regiões do Rio Grande do
Norte. Enquanto que Natal e municípios circunvizinhos contabilizaram
53 homicídios, as cidades do interior
do Estado somaram 70 casos.
Ainda de acordo com Osmir
de Oliveira, a diferença entre os

FLÁVIO REZENDE
jornalistaflaviorezende@gmail.com

Hora do avatar
Nos anos 80 recebi o livro “Nem
Água, Nem Lua”, do então chamado
Rajneesh e, a partir de sua leitura,
minha visão mudou completamente.
Focar no aqui e no agora passou a
ser minha meta e o envolvimento com
a cultura oriental só cresceu, ao ponto
de em 1990 seguir para a Índia, onde
fiquei um tempo.
De Rajneesh, depois chamado
Osho, cheguei em Sai Baba, educa-

dor e mestre espiritual, que em discursos praticamente diários, revelava
que os “avatares”, encarnações divinas na Terra, descem a nosso planeta
quando os valores morais estão em
decadência e existe a necessidade
de relembrar o que de fato precisamos para evoluir e seguir rumo a melhores situações.
Como nossa Terra está sempre
passando por barras pesadas, como

números de mortes em municípios
do interior decorre da ausência dos
aparelhos de segurança pública
nestas áreas do Estado. “Eu acredito que em parte, sim. Até porque
a instituição, o sistema público de
Segurança, ainda não está de forma
efetiva nestas regiões. Esta melhoria
dos números só vai acontecer com o
aumento do efetivo policiais”, relata.
Ainda segundo Osmir de Oliveira, para suprir a carência de efetivo
– enquanto se aguarda a abertura de
concursos públicos –, a pasta está investindo em diárias operacionais para a área de Segurança. “Em 2019,
já foram investidos R$ 1 milhão na
Polícia Militar e outros R$ 400 mil
na Polícia Civil”, encerra. l
foco em guerras como solução de
conflitos, embates constantes entre
gerações, falta de respeito, desamor,
preconceitos, egos exacerbados, valorização intensa de bens materiais,
incapacidade de diminuir desigualdades, má distribuição de renda e sobra
de alimentos de um lado e carência
de outro, a programação avatárica no
mundo superior, precisa estar sempre em movimento, para que alguma
luz por aqui brilhe e ensinamentos e
soluções nos sejam apresentadas,
fazendo contraponto a milhões de
embates, mortes, roubos, morticínios,
chacinas, palavrões, e outras negatividades aqui bem conhecidas.
Quem são então os avatares? Até
nisso temos problemas, pois religião virou time de futebol e cada qual torcendo
pelo seu escolhido, renega os demais
- até de maneira violenta, não aceitando

Com objetivo de instituir “cotas
e o argumento de inclusão regional
nos processos seletivos de vagas
iniciais da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte (UERN),
para alunos egressos da Rede
Pública de Ensino”, a governadora
Fátima Bezerra (PT) sancionou a
lei que trata dessa questão e foi
publicada na edição desta quintafeira, 31, do Diário Oficial do Estado
(DOE). A partir de agora, segundo a
Lei, os próximos processos seletivos
da Uern já vão contar com esse
novo sistema de cotas. Ainda de
acordo com o documento, será
preservada a cota social (50%) e a
cota para pessoa com deficiência
(5%). Esses dois aspectos já são
colocados em prática pela instituição
de ensino de superior do Estado do
Rio Grande do Norte. l

divindade que não seja a sua mesmo
proclamando o Deus único.
Lendo diversas correntes teosóficas, cristãs, hindus, muçulmanas,
vaisnavas ou espíritas, chegamos
a nomes como Jesus, Matsya, Narasimha, Vaman, Rama, Balaram,
Buddha, Allan Kardec, Da Vinci, a
tríplice descida dos Babas (Shirdi,
Sathya Sai e Prema Sai) e tem ainda
quem cite Madre Teresa de Calcutá,
Gandhi, Maomé, Saint Germain e
diversos mestres ascensionados, a
linha discipular de Krishna, ficando o
avatar Kalki, na crença hindu, como
o próximo a descer, como também o
último dos Babas , o Prema Sai, previsto para nascer este ano em Mysore/Índia.
A situação está crítica. Que venha uma ruma de avatar. Que situação rapá...
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Nova bancada federal assume
em solenidade hoje no Congresso
Deputados pelo RN são Benes Leocádio, Natália Bonavides, João Maia, Rafael Motta, General Girão,
Walter Alves, Beto Rosado e Fábio Faria. Styvenson Valentim e Zenaide Maia são os novos senadores
Nesta sexta-feira, 1° de fevereiro, 54 dos 81 senadores iniciarão
seus mandatos. A cerimônia de
posse ocorre antes das reuniões em
que serão eleitos o novo presidente
do Senado e os demais integrantes
da Mesa. No total, são três reuniões,
chamadas de preparatórias. A primeira delas, destinada à posse, está
marcada para as 15h. Neste ano, a
renovação marca o início da nova
legislatura.
Dos 54 senadores que tomarão
posse (dois por estado), 46 não estavam no Senado no ano anterior,
uma renovação histórica, de cerca
de 85%. Apesar do número de senadores, a sessão de posse deve ser
rápida, já que não haverá discursos

dos parlamentares. Pelo Rio Grande
do Norte, Jean Paul Prates tomou
posse em janeiro, por ser suplente da
hoje governadora Fátima Bezerra.
Zenaide Maia e Styvenson Valentim
serão os senadores que tomarão posse nesta sexta-feira, 1°.
A posse é conjunta, mas o juramento é individual e os senadores
são chamados por ordem de criação
dos estados. Apenas o primeiro senador pronuncia na íntegra o juramento: “Prometo guardar a Constituição
Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de
senador que o povo me conferiu e
sustentar a união, a integridade e
a independência do Brasil”. Depois,
todos os outros senadores, quando

PREOCUPAÇÃO

Igarn não tem estrutura para
monitorar barragens, diz diretor

Gabriela Fernandes / Agora RN

O Rio Grande do Norte possui
531 barragens em seu território. À
luz da tragédia em Brumadinho,
Minas Gerais, a preocupação é de
que um incidente semelhante possa
acontecer no estado potiguar. Para
evitar tragédias, é necessário que as
barragens estejam sendo periodicamente monitoradas. O Instituto de
Gestão das Águas do Estado do RN
é o responsável por essa fiscalização.
Contudo, o novo diretor presidente
do órgão, Caramuru Paiva, avaliou
que hoje o Igarn não possui estrutura suficiente para vistoriar todas as
barragens.
“A estrutura não é suficiente.
Temos somente duas profissionais
técnicas, que deram conta de fazer o
monitoramento de 60 barragens em
2018. Mas precisamos de mais pessoal. Vamos apresentar à Agência
Nacional de Águas (ANA) um plano
de ação para ampliar a quantidade
de profissionais, ao menos de forma
provisória. Além disso, precisamos
de uma consultoria para cinco ou dez
barragens que requerem um olhar
mais atento. Para isso acontecer é
necessário um aporte de investimento”, apontou Caramuru, em entrevista ao programa Manhã Agora, da

Chefe do órgão, Caramuru Paiva
rádio Agora FM (97,9).
De todas as barragens, a de Passagem de Traíras, em São José do
Seridó, é a que mais preocupa. Ela,
entretanto, não é de responsabilidade do Igarn. Como o rio que alimenta
o Seridó começa na Paraíba, trata-se
de uma esfera federal, que é de jurisdição da ANA.
“No caso de Passagem de Traíras,
o empreendedor responsável direto é
a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), mas, diante desse quadro em Brumadinho,
vemos que não dá mais para protelar
com esse problema”, destacou, acrescentando que um estudo está sendo
providenciado para mensurar quais
são os riscos no local. l

chamados, dirão “assim o prometo”.
Os deputados eleitos para a 56ª legislatura da Câmara dos Deputados,
por sua vez, serão empossados nesta
sexta-feira, 1°, às 10 horas, em sessão
no Plenário Ulysses Guimarães.
O presidente Rodrigo Maia vai
presidir a sessão. Segundo o Regimento Interno, cabe ao presidente da
legislatura anterior, se reeleito, comandar a sessão. No Plenário, os 513
eleitos responderão à chamada nominal e farão o juramento. O deputados
federais do Rio Grande do Norte são:
Benes Leocádio (PTC), Natália Bonavides (PT), João Maia (PR), Rafael
Motta (PSB), General Girão (PSL),
Walter Alves (MDB), Beto Rosado
(PP) e Fábio Faria (PSD). l

QUEM TOMA POSSE HOJE
Deputados federais:
Benes Leocádio (PTC)
Beto Rosado (Progressistas)
Fábio Faria (PSD)
Girão Monteiro (PSL)
João Maia (PR)
Natália Bonavides (PT)
Rafael Motta (PSB)
Walter Alves (MDB)
Senadores:
Jean Paul Prates (PT)
Zenaide Maia (PHS)

COTIDIANO

Alex
>> Assassinos. Os depoimentos e
denúncias feitos antes da tragédia
em Brumadinho, e que agora
circulam nas redes, à margem
de parte da grande imprensa,
comprovam o crime premeditado
da Vale do Rio Doce. A região foi
esfolada na busca de minérios, num
claro objetivo de lucros antecipados.
>> Canalhice. O anúncio da Vale
que circula na TV desde a noite de
quarta-feira é a imagem do cinismo
de uma empresa com ânsia de lucro a
partir da tragédia alheia. Nada mais
mentiroso e canalha do que o slogan
“A vale reintera seu compromisso
com a segurança e a preservação da
vida”. Porra nenhuma!
>> Fanatismo. Acho que Lula
tinha direito de ir ao velório do
irmão. É minha opinião, ponto.
Agora, os vídeos que eu vi com a
militância petista em torno do do
morto, fica cada vez mais claro que
a seita passou dos limites da razão
e penetrou no campo pitoresco
das carolas seguidoras de Odorico
Paraguaçu.
>> Sanguessugas. A maior
urgência do Brasil é adotar o
Capitalismo e racionalizar o serviço
público. Se tomarmos o RN como
exemplo, são décadas de poder
público gerando fortunas privadas. E
aí vivemos o paradoxo dos herdeiros
dessa relação posando de liberais
com o que ganharam do erário.
>> Pasquins. Com o fim da
mamata da verba pública que
vinha dos governos do PT, espaços
de mídia como Carta Capital,
Brasil 247, Carta Maior, Conversa
Afiada, DCM, Opera Mundi e
Revista Forum estão respirando
por aparelhos. Enquanto isso, a
militância vai migrando para novos
disfarces, como El País.
>> Salários. Não adianta aos olhos
dos servidores estaduais o governo
Fátima tentar maquiar o pagamento,
como se os atrasos de dezembro
2018 e os décimos terceiros fossem
apenas dívidas da gestão Robinson.
Quem deve ao funcionalismo é o
estado do RN, agora gerenciado pela
governadora do PT.

Medeiros

alexmedeiros1959@gmail.com

Nos telhados da história

Quase todos os fãs dos Beatles sabem que a data do fim da banda é tido
como abril de 1970, quando o mundo
tomou conhecimento do comunicado
oficial divulgado por Paul McCartney.
Mas, na verdade, ali era apenas a assinatura do divórcio, posto que os quatro
caras já estavam separados em espírito
desde quinze meses antes.
Em janeiro de 1969 o clima entre
eles não era nada amistoso. A harmonia afetada por desentendimentos e
mais das vezes destroçada na intromissão de Yoko Ono, aproveitando o lado
manicaca de John Lennon. Os negócios
do grupo em conflitos financeiros e
havia ainda um filme e um álbum por
fazer naquele mesmo ano.
Durante o almoço do dia 30 de
janeiro, onde o quarteto discutia com
produtores e técnicos a conclusão do
filme, que McCartney queria que se
chamasse Get Back, alguém comentou
sobre continuar o papo na laje do prédio da gravadora Apple. O resultado
que todos sabem foi o último show dos
Fab Four juntos, no telhado.
Com duração de 42 minutos, a
apresentação atraiu curiosos e a polícia, que atendeu centenas de chamadas
reclamando do barulho. O baterista
Ringo Starr disse anos depois que ficou
frustrado por não ter sido preso, o que
seria um fator de marketing excelente
para propagar o filme e o álbum lançado posteriormente, chamado Let it Be.
Também muitos anos depois, George Harrison comentaria o inusitado
do show no alto do telhado e destacaria
o ato revolucionário dos Beatles, que
naqueles anos já havia mexido com as
estruturas culturais e sociais do planeta. “Ninguém fez aquilo”, disse.
Mas aquele que, dos quatro, tem os
fãs mais apaixonados (capazes de definir os Beatles como uma banda inglesa
feita por George e três caras), estava
redondamente enganado ao cantar o
pioneirismo da performance de 30 de
janeiro de 1969. Simplesmente porque
dois anos antes, em 1967, alguém fizera o mesmo no Brasil.
No ano do verão do amor, que
explodiu nomes que virariam ícones
da cultura pop, como Jimi Hendrix,
Pink Floyd, Janis Joplin, Lou Reed e
The Doors, a influência da beatlemania por aqui ainda azeitava a Jovem
Guarda. Mesmo na subversão do álbum Sgt Peppers, ainda reverberava
a fase yeah, yeah, yeah dos garotos
de Liverpool.
O diretor de cinema Roberto Farias (irmão do ator Reginaldo) foi um

(Sergio Camargo)

“

Fazer um fim
é fazer um
começo, o fim
é o lugar onde
começamos”

entre tantos milhares de brasileiros
que curtiram o filme dos Beatles, A
Hard Day’s Night, lançado dois anos
antes e ainda em exibição no Brasil
com o título Os Reis do Iê, Iê, Iê. Ele
teve a ideia de botar o rei local, Roberto
Carlos, numa aventura semelhante.
Surgiu então o filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que também virou disco, com cenas gravadas
no Rio de Janeiro, São Paulo, Flórida e
Nova York, tendo o renomado ator José
Lewgoy como vilão e a participação dos
atores Reginaldo Farias e David Cardoso. Entre sopapos e perseguições ao
rei, duas cenas foram marcantes.
A primeira é com Roberto pilotando um helicóptero com a cena urbana
do Rio de Janeiro em destaque. Num
dado momento, a aeronave atravessa o
Túnel do Pasmado, que liga o bairro de
Botafogo à Copacabana e Urca. A proeza, evidentemente, foi feita por um piloto profissional, de nome Comandante
Nascimento.
A segunda tomada é um show de
Roberto Carlos na cobertura do Edifício Copan, naquele 1967, um cartão
postal de São Paulo inaugurado em
1966, obra espetacular de Oscar Niemeyer. Toda uma estrutura de som
foi levada ao telhado, inclusive o órgão
Hammond B3 do tecladista Lafayette,
preferido de dez entre onze cantores da
Jovem Guarda.
O disco de Roberto com o mesmo
nome do filme saiu em novembro de
1967. O filme Let it Be dos Beatles foi
concluído em novembro de 1969, quando o quarteto deixou de se reunir. O disco saiu em 1970, assim como também o
álbum Abbey Road, tudo previamente
gravado. Muitos não sabem que o telhado de Roberto Carlos foi das poucas
coisas que ele não copiou dos Fab Four.

PICARDIA NAS REDES
Para que racistas
se temos esquerdistas?
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Desde Pocahontas não
se falava em sequestro
de índio?

Imaginem quantos
jovens caíram nas drogas
por causa do D2.

(Letícia Machado)

(João Paulo Nunes)

(T. S. Eliot)

>> Na Netflix. O serviço
de streaming disponibilizou
uma nova produção de
ficção científica, o filme Io
(referência a uma das luas
de Júpiter). A trama mostra
uma Terra já devastada pela
poluição e degradação (olha
a Vale aí), e uma Operação
Êxodo que leva sobreviventes
para o espaço em busca
de um novo planeta. Aqui
embaixo, uma jovem cientista
tenta provar que ainda é
possível viver na Terra. Boa
dica de filme em casa.
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Jornal Agora RN amplia circulação
para municípios da região Agreste
Na semana passada, o Instituto Verificador de Comunicação (IVC) atestou o veículo como líder em
mídia impressa no Estado. Diretor do grupo projeta aumento da tiragem para 20 mil em três meses
José Aldenir / Agora RN

O jornal Agora RN, veículo impresso que circula há 1 ano em Natal
e cidades da região metropolitana,
vai ampliar sua circulação para seis
novos municípios potiguares a partir
desta sexta-feira, 1º. Agora, as cidades de São José de Mipibu, Nísia
Floresta, Arez, Monte Alegre, Goianinha e Canguaratema também terão
exemplares distribuídos gratuitamente em todos os dias úteis do ano.
Na semana passada, o Instituto
Verificador de Comunicação (IVC)
atestou o veículo como líder em mídia impressa no Estado. Depois de
seis meses
de avaliação, ficou comAnúncio Jornal 10x14cm.pdf
provada a distribuição de 8,3 mil jor-

1

nais diariamente. A avaliação, contudo, foi prejudicada pelas festas de
final de ano. O Agora RN distribui,
atualmente, 10 mil exemplares. São
439 pontos de distribuição do jornal
em Natal e região, cuja tiragem é
duas vezes maior que a do seu único
concorrente na Grande Natal.
Segundo Alex Viana, diretor-geral do Grupo Agora RN, a intenção
é aumentar a tiragem para 20 mil
exemplares em até três meses. “Estamos confirmando, dia após dia, a
viabilidade do jornal impresso. A
ampliação do nosso alcance atesta
que
o produto
tem se firmado cada
23/01/19
16:39
vez mais na mídia local”, declarou. l

Promotora distribui jornal gratuitamente em cruzamento de trânsito em Natal
LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402
Bairro Estoril - CEP 30494-080 - BH/MG
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 25/02/2019 - 10:00h
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2º LEILÃO: 26/02/2019 - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário abaixo qualificado, faz saber
que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e Online o imóvel a seguir
caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: O domínio direto e pleno de um (01) terreno próprio, designado por lote “C”, situado na Rua
Natal Sul (antiga Rua “A”), lado par, distante 85,30m da Rua Professora Gipse Montenegro, no atual bairro de Capim Macio, zona suburbana /
Sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, da cidade de Natal/RN, medindo 260,00m² de superfície, limitando-se ao Norte, com a Rua Natal
Sul (antiga rua “A”), com 10,00m; ao Sul, com parte do lote “D”, com 10,00m; a Leste, com o lote “B”, com 26,00m; e, ao Oeste com parte do
lote nº 129, com 26,00m. Conforme Averbação 3 – Consta que se construiu um (01) prédio Residencial Unifamiliar, nº 93, situado na Rua natal
Sul (antiga Rua “A”), no atual bairro de Capim Macio, zona suburbana/Sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, da cidade Natal/RN, prédio
esse que de conformidade com a Certidão de Características nº 202/2007, possui as seguintes características: mede 209,09m² de área total de
construção; Cobertura: aparente com telha canal inclinada; Laje: pré-moldada plana de piso e forro; Fachada principal: 01 porta de madeira;
Pintura: textura e lavável nas paredes e verniz nas esquadrias; Instalações: elétrica, hidráulica, sanitária e fossa; Compartimentos: Térreo –
Garagem, estar, escada, jantar e suíte com bwc conjugada, cozinha com despensa, serviço e dependência com bwc, piscina com apoio; Superior – sala íntima, suíte com terraço e suíte com bwc conjugada, suíte com vestir, bwc e terraço. Conforme averbação 6 – Foi averbado o habitese nº 164/2007, Série 013963, datada de 11/12/2007, expedido pela SEMURB/PMN. Imóvel objeto da Matrícula nº 25.375 do 7° Ofício de
Notas da Comarca de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único
da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 25/02/2019, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 26/02/2019, às 10:00 horas. LOCAL:
Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): RONALDO MARQUES RODRIGUES FILHO, brasileiro, nascido em 30/10/1984, administrador/empresário, portador da C.I nº 1823048 ITEP/RN,
inscrito no CPF sob o n° 051.863.564-33 e LARISSA GIFFONI DE MEDEIROS NUNES PINHEIRO RODRIGUES, brasileira, nascida em
16/08/1985, arquiteta, inscrita no CPF: 061.507.044-24 e RG sob o n° 1554986 expedido pelo ITEP/RN, casados sob o regime de comunhão de parcial de bens em 05/05/2012, residente(s) e domiciliado(s) na Rua Paula Alves, nº 25, Apto 201 no Residencial Tereza
Tahim, Barro Vermelho, Natal/RN – CEP: 59022-135. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pela
leiloeira, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS
VALORES: 1º leilão: R$ 668.082,28 (Seiscentos e sessenta e oito mil, oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) 2º leilão:
R$305.000,00 (Trezentos e cinco mil reais), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DA LEILOEIRA: Caberá ao arrematante,
o pagamento da comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se
estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se
habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de
identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão)
adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei
9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES:
O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97.
O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são
apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum
complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização
acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado
de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por
conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o
caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão,
inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante
presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques. O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do
êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão da leiloeira,
conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão da Leiloeira, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
contadas da arrematação, configurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor
da comissão devida a Leiloeira (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a
20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá a Leiloeira emitir título
de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação
pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
Maiores informações: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 28/01/2019.
w w w .francoleiloes.com.br
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Anitta rompe amizade com Nego do Borel
Anitta e Nego do Borel, ao que
tudo indica, não são mais amigos.
A amizade dos dois teria ficado
completamente abalada após toda
a polêmica de transfobia em que o
funkeiro esteve envolvido.
Segundo o “UOL”, o cantor não
teria gostado das declarações de
Anitta a respeito do assunto. De-

pois de ser vaiada por levá-lo ao ensaio do “Bloco das Poderosas”, a famosa tentou se explicar com os fãs,
quando o chamou de “sem noção”.
Com isso, o intérprete de “Me
Solta” teria enviado uma mensagem à morena dizendo que ela teria
piorado ainda mais sua situação.
“Anitta fez muito pelo Nego, o con-
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Aplica
óleo
(?) está:
eis aqui

Continente de
formato
circular

(?) do
Cabo,
cidade
(RJ)

Contágio

Vitamina
do caju
Querido,
em inglês

A flor dos
românticos

Lesão da
mucosa
bucal

Laura repreende Olavo pela forma como trata Lourdes. Geandro se surpreende ao ver Júnior e Luz juntos.
Leonardo discute com Rita e decide suspender as gravações do filme. Fabim pressiona Marilda pelo
encontro dos dois. Gabriel e Eurico são convocados para uma reunião sobre a desapropriação do casarão.

O indivíduo
albino
Avaliar na
balança

Criar
música

HORÓSCOPO

Manoel
Carlos,
autor de
novelas

Tecnologia da Informação
(sigla)
Lugar
para troca
de roupas
150, em
romanos
Pessoa
idêntica

ARIES
(21/03 A 20/04)

Nelson
Mandela,
político
africano

Sufixo de
"formosa"
Frequência
de rádio

É hora de se concentrar no trabalho e redobrar o
esforço para alcançar suas metas. Não exija que
tudo seja feito do seu jeito. Seu lado crítico pode
atrapalhar as coisas na paquera.

Capitão
(abrev.)
Colocar;
depositar

TOURO
(21/04 A 20/05)

Buraco
profundo
Casta;
inocente
(?) vivos:
são estudados pela
Biologia
Interjeição de
surpresa
(pop.)

Tipo de
trepadeira
Lado afiado da faca

Vale a pena juntar forças com os colegas
para conseguir o que deseja. As estrelas
avisam que os excessos, de qualquer tipo,
podem trazer problemas à saúde.

(?) Regina,
cantora
de "Águas
de Março"
Da cor do
ouro
Consoantes
de "gota"

Principal
indicação
do relógio
Saxofone
(red.)
Sílaba de
"preço"

Objeto utilizado
Letra re- para solpetida em dar ou
"sucesso" derreter
O do feto
é visto na
ultrassonografia

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Bom dia para fazer alguns ajustes e se livrar do que
não tem mais espaço em sua vida. Confie em sua
intuição e poderá ter boas surpresas no trabalho. O
desejo deve crescer e apimentar a vida a dois.

Caco Ciocler, ator de
"João, O
Maestro"

Formato
de cantoneiras

CANCER
(21/06 A 22/07)

Prêmio do
Cinema
norteamericano

4/céus — dear — poço. 5/seres. 9/vestiário.

10

Solução

O desejo de estar ao lado de quem ama deve
falar mais alto. Talvez não se entenda com
alguém que tem ideias diferentes das suas e
isso pode interferir no trabalho.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
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BANCO

VERÃO 90

O SÉTIMO GUARDIÃO

Inseto caseiro (pl.)
O "dente
do juízo"

Componente da
louça
sanitária

Alain consegue resgatar Isabel, e todos o ajudam. Cris/Julia se preocupa com Piedade. Padre Luiz pede notícias a
Bendita sobre Piedade. Dalton examina Isabel. Gentil acusa Américo de não ser um bom pai para seus filhos. Alain
vai com Isabel e Priscila para a casa das duas. Daniela provoca Bola por causa de Sheila.

Mercedes repreende Quinzinho por não ter ido à reunião na PopTv. Quinzinho diz à mãe que quer
se casar com Larissa. Herculano convida Janaína para sair. Lidiane avisa a Jofre que surgiu uma
oportunidade para Manu participar de uma novela. Lidiane e Janaína flagram Manu e João aos beijos.

O transporte do Papai Noel
(Folcl.)
Forma do
barbeador
descartável
Urina, na
linguagem
infantil
(bras.)

Cantora o chamou de “sem noção”

NOVELAS

PASSATEMPO
Urânio
Bombeiro (símbolo)
hidráulico
De fato

siderava um irmão. Se tem algo
que ela faz é ajudar os amigos. Ele
não soube reconhecer e ainda teve
a coragem de dizer que ela o prejudicou. Está brava e não quer papo
com ele. Não merecia o que falou
para ela. Foi a única que ficou ao
lado dele”, disse uma fonte próxima
à dupla. l

Aproveite para colocar as mãos na massa
e resolver assuntos pendentes. Talvez você
tenha que se empenhar em dobro. Aproveite
para cuidar da saúde.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
No trabalho, explore a criatividade e as boas ideias
para se destacar. Depois, reserve tempo para curtir
as pessoas queridas. A vida a dois conta com
muito romantismo, mas há risco de briga.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Explore seu bom-senso e sua praticidade ao lidar
com as tarefas diárias. Alguém de casa pode
precisar da sua ajuda, ou vice-versa. Se está só,
é hora de superar o passado.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
No trabalho, tente algumas coisas diferentes. Mas
é melhor ter cuidado para não se distrair. Coloque
a conversa em dia com os amigos! Alguém que
acabou de conhecer pode despertar seu interesse.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Nesta sexta, vale a pena redobrar a atenção para
aproveitar uma oportunidade de ganhar uma
grana extra. Mas pense duas vezes antes de abrir
a carteira! A paquera pode enfrentar obstáculos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
Será mais fácil focar nos seus objetivos e correr
atrás do que deseja. Mas talvez seja necessário
ceder em algumas coisas para manter a
harmonia em casa.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Sexto sentido em alta. Reserve um tempinho para
meditar, repensar algumas coisas e curtir o seu
cantinho. No trabalho, fofoca pode trazer dor de
cabeça. Evite assuntos delicados com o par.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Bom dia para correr atrás dos seus sonhos e
se arriscar em projetos. Mas tenha cautela com
dinheiro. O companheirismo e as demonstrações
de carinho deixam a vida a dois mais gostosa.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

VERISSIMO FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.215.212/0001-06, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação de Licença de Operação-LO, para o projeto
de Carcinicultura com área de 32,62ha, localizado na Fazenda Carnaubinha, Zona Rural, São
Gonçalo do Amarante/RN.
JOÃO VERISSIMO DA NOBREGA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL

Rialma Energia Eólica S/A, 15.014.934/0003-11, torna público que está REQUERENDO ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a
Licença Prévia para a atividade de geração de energia da Central Geradora Eólica Seridó 21,
localizada nos municípios de Currais Novos e Lagoa Nova.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SVEG
.
PURE RESORTS EMPREENDIMENTOS SMG LTDA, CNPJ: 19.517.398/0001-66, torna público
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença SVEG, validade: 31/12/2019 para Supressão Vegetal numa Área 2,81ha,
Localizada na Estrada do Reduto, Praia de São Miguel do Gostoso, São Miguel do Gostoso-RN.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Rialma Energia Eólica S/A, 15.014.934/0003-11, torna público que está REQUERENDO ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a
Licença Prévia para a atividade de geração de energia da Central Geradora Eólica Seridó 20 A,
localizada no município de Bodó.

ALEJANDRO ZUGASTI
ADMINISTRADOR

Cairo Ringo Arraes
Engenheiro

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.
POSTO COLINA LTDA, CNPJ: 02.519.646/0001-05, torna público que está recebeu do Instituto
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença de Operação, com Validade: 28/01/2025, para Posto de Revenda de Combustível Líquido e GNV, Localizado na Rod. 160, numero 13, Boa Esperança, Monte Alegre/RN.
CÉSAR HENRIQUE COUTINHO DE MEDEIROS
PROPRIETARIO

Cairo Ringo Arraes
Engenheiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Rialma Energia Eólica S/A, 15.014.934/0003-11, torna público que está REQUERENDO ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a
Licença Prévia para a atividade de geração de energia da Central Geradora Eólica Seridó 20,
localizada no município de Bodó.
Cairo Ringo Arraes
Engenheiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Rialma Energia Eólica S/A, 15.014.934/0003-11, torna público que está REQUERENDO ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a
Licença Prévia para a atividade de geração de energia da Central Geradora Eólica Seridó 26,
localizada nos municípios de Santana do Matos e Fernando Pedroza.
Cairo Ringo Arraes
Engenheiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Rialma Energia Eólica S/A, 15.014.934/0003-11, torna público que está REQUERENDO ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a
Licença Prévia para a atividade de geração de energia da Central Geradora Eólica Seridó 19,
localizadas nos municípios de Currais Novos, São Tomé e Cerro Corá.
Cairo Ringo Arraes
Engenheiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Rialma Energia Eólica S/A, 15.014.934/0003-11, torna público que está REQUERENDO ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a
Licença Prévia para a atividade de geração de energia da Central Geradora Eólica Seridó 25,
localizada nos municípios de Bodó e Santana do Matos.
Cairo Ringo Arraes
Engenheiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Rialma Energia Eólica S/A, 15.014.934/0003-11, torna público que está REQUERENDO ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a
Licença Prévia para a atividade de geração de energia da Central Geradora Eólica Seridó 24,
localizada nos municípios de São Tomé e Cerro Corá.
Cairo Ringo Arraes
Engenheiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Rialma Energia Eólica S/A, 15.014.934/0003-11, torna público que está REQUERENDO ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a
Licença Prévia para a atividade de geração de energia da Central Geradora Eólica Seridó 23,
localizada no município de Lagoa Nova.
Cairo Ringo Arraes
Engenheiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Rialma Energia Eólica S/A, 15.014.934/0003-11, torna público que está REQUERENDO ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a
Licença Prévia para a atividade de geração de energia da Central Geradora Eólica Seridó 22,
localizada no município de Lagoa Nova.
Cairo Ringo Arraes
Engenheiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Rialma Energia Eólica S/A, 15.014.934/0003-11, torna público que está REQUERENDO ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a
Licença Prévia para a atividade de geração de energia da Central Geradora Eólica Seridó 18,
localizadas nos municípios de Currais Novos, São Tomé e Cerro Corá.
Cairo Ringo Arraes
Engenheiro
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NOTAS FISCAIS

FNF apresenta estudo sobre projeto de
incentivo na Secretaria de Tributação
Proposta da Federação pretende colocar em debate a criação da Lei de Incentivo
ao Esporte na Assembleia Legislativa, por meio de programa de arrecadação fiscal
A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) apresentou um
estudo do projeto de incentivo ao esporte ao secretário de Tributação do
Estado, Carlos Eduardo Xavier.
O encontro aconteceu na sede da
secretaria estadual, com a presença
ainda do assessor do gabinete em
Canindé Pereira / América FC

Natal do senador Jean-Paul Prates,
Jackson Santos; do diretor comercial
do América Futebol Clube, Ricardo
Valério; e do diretor de marketing da
FNF, Alan Oliveira.
A proposta da Federação pretende colocar em debate a criação da Lei
de Incentivo ao Esporte na Assem-

bleia Legislativa do Rio Grande do
Norte, por meio de um programa de
arrecadação fiscal com desconto no
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a empresa habilitada, conforme modelo
adotado nos estados da Paraíba e do
Maranhão.

Presidente da FNF, José Vanildo

MERCADO

América dispensa três jogadores por
deficiência técnica; reforços chegam
Fabinho Alves foi desligado do clube

Insatisfeita com os resultados
conquistados pela equipe no início da
temporada, a diretoria do América
promoveu mudanças no elenco ao longo desta semana. Por deficiência técnica, três atletas foram dispensados, são
eles: o lateral-direito Breno; o zagueiro
Maurício; e o atacante Fabinho Alves.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
AVISO AOS LICITANTES
PROCESSO Nº09010001/19 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, através do Pregoeiro Oficial do
Município, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade PREGÃO, de forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM objetivando a
SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO
FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O
FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES
DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SAÚDE JUNTO À REDE MUNICIAL DE SAÚDE
DE SERRA DE SÃO BENTO/RN. Com abertura no dia 14/02/2019, às 08:00 (oito horas), no
auditório da Prefeitura, situado na Praça Salviano Gomes Crisanto, nº 186, Centro, Serra de São
Bento/RN. Maiores informações pelo Fone/Fax: 84 3289.0128, no horário de 8:00 às 13:00 horas
de segunda a sexta-feira ou através do correio eletrônico: cplpmssb@hotmail.com.
Serra de São Bento/RN, 31 de Janeiro de 2019.
Domingos Gameleira do Rego Neto
Pregoeiro Oficial do Município

Breno disputou uma partida com
a camisa rubra, enquanto Maurício
e Fabinho jogaram quatro vezes pelo
clube. Eles viraram alvo dos torcedores por causa das derrotas no 1º turno
para ABC e Globo, respectivamente,
que dificultaram a vida rubra, embora
não tenham tido participações diretas

nos gols adversários.
Por outro lado, os dirigentes rubros também confirmaram chegadas
de novos atletas. O zagueiro Adriano
Alves e o atacante Tony, que já defenderam a equipe em outros anos,
retornaram e já estão regularizados, a
disposição da comissão técnica.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A NATAL RECICLAGEM LTDA ME, CNPJ nº 09.590.516/0001-08, torna público que recebeu
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a licença de operação - LO, de nº 2018-127038/TEC/RLO-1120 com prazo de validade até
28/01/2025 para coleta e transporte de resíduos perigosos e não perigosos, localizada na Rua
Adolfo Gordo, 2279, Bairro Cidade da Esperança, CEP 59070-100 Natal/RN.
Jurandir Rodrigues Nunes
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 005/2019 – PMT
2ª CHAMADA
A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a
licitação a seguir especiﬁcada: Pregão Presencial, Menor Preço por item. Objeto: Registro de
preços para contratação de empresa especializada no fornecimento e entrega de água
mineral natural, destinada a atender as necessidades das Secretarias municipais e dos
demais setores que compõem a Prefeitura Municipal de Touros/RN, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Data/hora/local: 14 de
fevereiro de 2019, às 09 Horas, Sala da Comissão Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de
Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª Andar, Centro – Cep 59.584-000 – Touros/RN. O
Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos estão disponíveis na Comissão Permanente de
Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, no Horário Das 08h às 14h, no site
http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).
Touros/RN, 31 de janeiro de 2019.
Thiago Antunes Bezerra - Pregoeiro

ROTA SUL COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
ROTA SUL COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 08.242.166/0001-26 torna
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte (IDEMA) a Renovação da Licença de Operação (RLO) para o Transporte de
Cargas Perigosas localizado na Rodovia BR 101 Km 116,2 nº 1000 Lote 4 a 7 QD A Jardim
Primeira CEP: 59.162-000 no Município de São José do Mipibu/RN.
SIDNEY DIAS DE ARAUJO SOARES
Sócio administrador

