
Câmara de Natal quer cortar 
cargos para elevar salários

Verão aumenta procura por 
aluguel de casas no litoral

Medidas devem ser implementadas em cerca de quatro meses, período no qual a Mesa Diretora
espera finalizar um diagnóstico das finanças da Casa e lançar ações para enxugamento de gastos.

Residências mais procuradas ficam em Pirangi, Cotovelo e 
Búzios. Buscas cresceram em em novembro e dezembro.
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Praia de Pirangi do Norte, em Parnamirim, é uma das mais procuradas pelos veranistas
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Robério teve 18.550 votos em 2018

José Aldenir / Agora RN

Procurador 
recomenda que 
Justiça diplome 
Robério Paulino
Professor universitário é primeiro 
suplente de deputado estadual 
pelo PSOL, partido de Sandro 
Pimentel, que teve a diplomação 
suspensa em caráter liminar.

TEMPO 07

Fenômeno “El Niño” 
atenua, e Emparn prevê 
chuvas no Estado pelos 
próximos quatro meses

Já nos últimos dias, segundo a Emparn, 
os registros de chuva ocorreram em 
todas as regiões do Estado, com mais 
intensidade nos municípios do Oeste e 
Central do Rio Grande do Norte.

Transição / Divulgação

Chuvas devem se estender até maio

José Aldenir / Agora RN
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“Sabotado” na Globo, David 
Brazil esnoba: “Faturo mais”
Promoter revelou no Instagram que o departamento 
artístico da emissora carioca não vai com a cara dele 
e que, quando seu nome é cogitado nos corredores, 
sempre há um veto contra a sua pessoa.
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Governando em decretos
O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem 

que, na próxima semana, o decreto que flexibiliza a posse de 
armas de fogo deve estar pronto. O assunto foi tratado pelo 

presidente Jair Bolsonaro durante reunião ministerial na manhã 
desta terça-feira no Palácio do Planalto. “O presidente chamou a 
atenção para algo muito importante, que era de que todos aqueles 
compromissos de campanha que ele assumiu as ruas do Brasil, que 
nós, os ministros, tínhamos a tarefa de materializar. Então, o primeiro 
que está sendo materializado é a questão da posse de arma, que é algo 
muito importante, na avaliação do presidente”, destacou. 

>> Insônia. A governadora Fátima 
Bezerra (PT) está incomodada 
com a reação dos sindicatos de 
servidores do Estado com relação à 
proposta de sua gestão de parcelar 
o pagamento dos salários a partir 
de mês. Segundo interlocutores, a 
governadora não tem conseguido 
dormir tranquila com a insatisfação 
do funcionalismo.

>> Fugitivos 1. No quesito de se 
esquivar da imprensa, PT e PSDB 
tem agido de forma parecida. No Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
tem evitado comentar assuntos 
mais “espinhosos” e diz que só fala a 
respeito do evento em que participa. 
Tática semelhante tem feito seu 
colega de Executivo em São Paulo, 
João Doria.

>> Fugitivos 2. Exemplos dessa 
“fuga” da governadora potiguar têm 
acontecido nas cerimônias de posse 
das quais ela tem participado. Ao 
chegar aos eventos, Fátima Bezerra 
tem dito que não vai falar de 
atrasos salariais, apesar de essa ser 
a principal expectativa em relação 
ao seu governo nessa fase inicial.

>> Reeleito. O presidente da 
Federação dos Municípios do Rio 
Grande do Norte (Femurn), José 
Leonardo Cassimiro, o Naldinho, foi 
reeleito para o cargo nesta terça-
feira, 8. Prefeito de São Paulo do 
Potengi e único candidato, ele foi 
aclamado por cerca de 110 prefeitos. 
A prefeita de Riachuelo, Mara 
Cavalcanti, será a vice.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Lei do Silêncio?
Que é isso?
Tá louco...

Comigo não”
Chefe da Secretaria de Governo, Carlos 

Alberto dos Santos Cruz , ao negar 
que presidente Jair Bolsonaro tenha 

determinado “lei do silêncio” na equipe

>> Agora em debate. 
O programa Agora em 
Debate, apresentado pelo 
jornalista Roberto Guedes 
na Agora FM (97,9), 
recebeu na noite desta 
terça-feira, 8, o subtenente 
Eliabe Marques (foto), 
presidente da Associação dos 
Policiais Militares, e o novo 
presidente da Caern, Roberto 
Sérgio Linhares. Na pauta, a 
crise financeira do Estado. O 
programa vai ao ar das 18h 
às 19h, ao vivo.

>> Projeto polêmico. O novo 
presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil do Rio Grande do Norte 
(OAB-RN), Aldo Medeiros, disse 
nesta terça-feira, 8, no programa 
“A hora é Agora”, apresentado por 
Renato Dantas, na rádio Agora FM 
(97,9), que a nova diretoria eleita 
mês passado é contrária à medida 
do presidente Jair Bolsonaro, que 
estuda um projeto para extinguir a 
Justiça do Trabalho.

>> Desorganização jurídica. 
Segundo Aldo Medeiros, a justiça 
trabalhista brasileira é eficiente e 
o presidente Jair Bolsonaro está 
gastando seu capital eleitoral 
com uma série de declarações 
infelizes. “A reforma trabalhista 
ainda está sendo testada e acabar 
com esta área da justiça vai trazer 
desorganização jurídica, além de 
um encarecimento processual. Creio 
que este caminho é incorreto. A 
OAB de Brasília emitiu uma nota 
oficial contrária ao posicionamento 
do presidente e a OAB do Rio 
Grande do Norte foi a segunda a 
posicionar-se nacionalmente”, disse 
Medeiros.

>> Briga judicial. O PDT de 
Ciro Gomes entrou na Justiça 
tentando evitar o fim do Ministério 
do Trabalho. Nesta terça-feira, 
8, a sigla abriu uma ação direta 
de inconstitucionalidade no STF 
contra dispositivos da primeira 
medida provisória do governo de 
Jair Bolsonaro, que desmembrou a 
pasta.

José Aldenir / Agora RN

Fábio R. Pozzebom
 / Agência Brasil

PAVIMENTAÇÃO

Prefeitura de São 
Gonçalo inaugura e 
autoriza novas obras

Seguindo com o mesmo ritmo 
de trabalho e obras de 2018, a 
Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante inaugurou mais uma obra 
– do cronograma “Uma Obra por 
Semana” - e assinou novas ordens 
de serviço de pavimentação no 
município. Na última segunda-feira, 
7, as ruas Rio Potengi, Rio Eufrates 
e Rio Tigre, em Rogomoleiro, foram 
as contempladas. O investimento é 
de R$ 168.256,22.

Na última sexta-feira, 5, foi 
entregue a pavimentação do acesso 
de Guanduba à Via Metropolitana. 
No mesmo dia, o prefeito Paulo 
Emídio (Paulinho) e equipe da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 
assinaram o contrato para 
pavimentar a rua Emanoel Pedro 
Lima, em Olho D’Água do Lucas.

A Prefeitura entregou mais de 
230 mil m² em pavimentação durante 
o ano de 2018. O investimento total 
de R$ 11,8 milhões proporcionou 
a realização de serviços como 
capeamento asfáltico, paralelepípedo 
convencional, paralelepípedo bripar e 
recapeamento asfáltico. l

Prefeitura de SGA / Divulgação

Gestão toca “Uma obra por semana”

SEGUNDOS
EM QUINZE

Fátima Bezerra empossa 
Nereu Linhares no Ipern

O novo presidente do Instituto 
de Previdência do Estado do 
Rio Grande do Norte (Ipern), 
advogado Nereu Batista Linhares, 
foi empossado no cargo nesta 
terça-feira, 8, pela governadora 
Fátima Bezerra (PT). “Não vamos 
decepcionar”, disse Nereu.
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Servidores exigem nova proposta do 
Governo para os salários atrasados

REIVINDICAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Atual administração, da governadora Fátima Bezerra (PT), herdou do governo anterior uma dívida
estimada em R$ 1,1 bilhão, que está dividida em quatro folhas atrasadas parcial ou integralmente

Os servidores públicos estaduais 
exigem mudanças na proposta feita 
pelo Governo do Estado para a qui-
tação dos débitos da folha salarial do 
funcionalismo.

A atual gestão, da governadora 
Fátima Bezerra (PT), herdou do go-
verno anterior uma dívida estimada 
em R$ 1,1 bilhão, que está dividida 
em quatro folhas atrasadas parcial 
ou integralmente, mas não apresen-
tou um calendário para o pagamento 
deste valor. O Governo propôs ape-
nas o pagamento de 30% do salário 
de janeiro até o próximo dia 10 e os 
70% restantes até o fim do mês.

Nesta terça-feira, 8, os servi-
dores estaduais tiveram uma nova 
rodada de negociação com o gover-
no estadual. A reunião no Centro 
Administrativo, com a presença da 
secretária estadual de Administra-
ção e Recursos Humanos, Virgínia 

Ferreira, começou à tarde e se es-
tendeu pela noite. Até o fechamento 
desta edição, a discussão não havia 
chegado a um desfecho.

“Queremos que os débitos com 
os servidores respeitem a cronologia. 

Não queremos parcelamento dos 
nossos salários. Esperamos que o 
Governo se sensibilize e modifique 
esta forma de pagamento”, diz Jane-
ayre Souto, presidente do Sindicato 
dos Servidores da Administração 

Direta (Sinsp).
O mesmo esquema de pagamen-

to parcelado do mês de janeiro será 
replicado em fevereiro, segundo o 
Governo. Com relação aos débitos 
anteriores, o Executivo estadual 
afirma que buscará recursos extra-
ordinários, como a antecipação dos 
royalties do petróleo, mas ainda não 
há previsão para a quitação dos valo-
res devidos aos servidores.

O débito total com salários soma 
R$ 1,1 bilhão. A soma inclui parte do 
13º de 2017 e do salário de novem-
bro, além das folhas integrais de de-
zembro e o 13º salário de 2018.

Nesta quinta-feira, 10, servido-
res da saúde vão paralisar as ativi-
dades no Hospital Walfredo Gurgel, 
o maior do Estado, em protesto con-
tra os atrasos salariais. No sábado, 
12, será a vez de os agentes peniten-
ciários cruzarem os braços. l

Governadora Fátima Bezerra não tem previsão de quando pagará débitos

MEDIDAS

Estado intensifica ações de combate
a desperdício de dinheiro público

José Aldenir / Agora RN

O Governo do Estado definiu as 
políticas prioritárias que devem ser 
implementadas pela Controladoria 
Geral do Estado (Control) durante a 
nova gestão.

Além de manter o rigoroso con-
trole da legalidade da despesa públi-
ca, que já vem sendo exercido com 
qualidade pelos servidores, a Con-
trol deve, dentro de suas competên-
cias, intensificar ações para inibir o 
superfaturamento das contratações 
do governo, além de buscar reduzir a 
despesa pública por meio de estudos 
sobre a economicidade dos gastos.

“Temos uma grave crise finan-
ceira no Estado e o controle da des-
pesa é essencial para sua solução. 
Temos que combater o desperdício 
e a fraude, sem descuidar de prestar 
serviço público de qualidade para a 
população do Rio Grande do Norte. 
Devemos fazer mais com menos 
dinheiro, essa é a meta”, destacou 
a governadora Fátima Bezerra du-
rante uma reunião realizada com a 

presença do vice-governador Ante-
nor Roberto e do controlador geral do 
Estado, Pedro Lopes de Araújo Neto.

Pedro Lopes informou que, nos 
próximos dias, implementará as pri-
meiras medidas voltadas a atender 
o programa de Governo. “Reputo 
como muito importante a disposição 

da gestão para melhorar a qualidade 
do gasto público, tanto no aspecto fi-
nanceiro, como no operacional, e nes-
se sentido também desenvolveremos 
ações voltadas a análise sobre a sua 
eficiência e reforçaremos a transpa-
rência das ações governamentais 
para a sociedade”. l

Pedro Lopes informou que implementará as primeiras medidas em breve

POLÊMICA

Mourão diz que
filho promovido no
BB tem “mérito”

O vice-presidente Hamilton 
Mourão afirmou nesta terça-feira, 8, 
que o filho, Antonio Hamilton Rossell 
Mourão, foi promovido por ter 
“mérito”. Antes assessor empresarial 
da área de agronegócios do Banco 
do Brasil, o filho do general da 
reserva foi nomeado assessor 
especial da presidência do Banco 
do Brasil com o salário três vezes 
maior do que recebia.

O novo posto de Rossell 
Mourão equivale a uma cadeira de 
um executivo no banco com um 
salário de cerca de R$ 36 mil. Na 
prática, seu salário triplicou. l

José Aldenir / Agora RN

Vice-presidente Hamilton Mourão
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Câmara pretende diminuir 
cargos e aumentar salários

NATAL

Verônica Macedo / CMN

Presidente interina da Casa, Nina Souza (PDT), diz que reajuste terá como 
objetivo adequar os salários – considerados por ela como “horrorosos”

Recém-empossada, a nova ges-
tão da Câmara Municipal de Natal 
pretende elevar as remunerações 
dos servidores, mas, em contraparti-
da, diminuir a quantidade de cargos 
comissionados, para que não haja 
aumento nas despesas. As medidas 
devem ser implementadas em apro-
ximadamente quatro meses, período 
no qual a Mesa Diretora espera fi-
nalizar um diagnóstico das finanças 
da Casa e lançar ações para enxuga-
mento de gastos.

De acordo com a presidente in-
terina da Câmara, vereadora Nina 
Souza (PDT), o reajuste terá como 
objetivo adequar os salários dos ser-
vidores – considerados por ela como 
“horrorosos”.

“Os salários, sobretudo nos gabi-
netes, são horrorosos. Um vereador 
tem dez assessores, dos quais três ga-
nham R$ 1,5 mil. Apenas um ganha 
R$ 5 mil e só o chefe de gabinete ga-
nha R$ 8 mil, que, com os descontos, 
fica R$ 6 mil líquidos. Os salários pre-
cisam ser melhorados. O nosso maior 
salário não é o menor da Assembleia 
Legislativa”, comentou, em entrevis-
ta nesta terça-feira, 8, ao programa 
Manhã Agora, da Agora FM (97,9).

Nina Souza justificou que os ve-
readores – na Câmara de Natal são 
29 – necessitam de assessoria téc-
nica para auxiliá-los na votação de 
projetos importantes para a cidade, 
em temas como mobilidade urbana, 
saúde, salários dos servidores e Pla-
no Diretor.

“Por mais que os vereadores te-
nham formação, é preciso contratar 
pessoas para nos subsidiarem. E, 
para termos uma assessoria desse 
porte, não podemos pagar R$ 1 mil, 
R$ 2 mil. Eu, por exemplo, sou advo-
gada e professora, mas, para falar de 
saneamento, preciso de assessoria”, 

assinalou.
A presidente interina da Câmara 

de Natal defendeu uma espécie de 
compensação para os técnicos que são 
contratados pelo Poder Legislativo, 
uma vez que muitos deles precisam 
abandonar suas atividades no setor 
privado para se dedicar ao setor pú-
blico – a começar pelos próprios vere-
adores. “Eu chego na Câmara às 8h e 
volto para casa às 22h”, registrou.

Nina Souza – originalmente 
vice-presidente da Casa – está tem-
porariamente na presidência da Câ-
mara de Natal porque o presidente 
titular, vereador Paulinho Freire 
(PSDB), assumiu a Prefeitura do 
Natal em virtude do afastamento do 
prefeito Álvaro Dias (MDB). Todos 
retornarão aos seus cargos de ori-
gem na semana que vem.

A nova Mesa Diretora da Câma-
ra foi empossada em 1° de janeiro. 
Logo depois da posse, a nova gestão 
anunciou medidas de contenção de 
despesas, como a suspensão por 120 
dias do pagamento de jetons e grati-
ficações, a devolução de servidores de 
outros órgãos que estavam cedidos à 
Casa e a exoneração de 118 ocupan-
tes de cargos comissionados. l

Presidente interina, Nina Souza (PDT)

ELEIÇÕES 2018

Em parecer, procurador recomenda 
que Justiça Eleitoral diplome Robério

José Aldenir / Agora RN

O professor universitário Ro-
bério Paulino (PSOL) obteve nesta 
terça-feira, 8, um parecer favorável 
do Ministério Público Eleitoral pa-
ra que ele seja diplomado deputado 
estadual no lugar do correligionário 
Sandro Pimentel, que foi eleito em 
outubro de 2018, mas teve a diplo-
mação suspensa por decisão liminar. 

Robério é o primeiro suplente do 
PSOL, partido que obteve ao todo 
69,8 mil votos para deputado esta-
dual. O professor universitário con-
quistou 18.550 votos, contra 19.158 
do correligionário, que atualmente é 
vereador em Natal.

O procurador eleitoral Kleber 
Martins de Araújo, que assina o 
parecer - juntado ao processo em 

que Sandro Pimentel é acusado de 
ter arrecadado e gastado recursos 
ilicitamente na campanha para de-
putado estadual, disse que não há 

“nada mais razoável que se garanta 
a representação popular dentro do 
número de vagas alcançadas no plei-
to pelo partido, no caso o PSOL, de 
modo que a diplomação do primeiro 
suplente para o cargo de deputado 
estadual, uma vez suspensa limi-
narmente a diplomação do candi-
dato eleito, nos parece assegurar a 
representatividade popular”.

Além de Robério, outro interes-
sado na vaga de Sandro Pimentel é 
o PSD. O partido ingressou com uma 
representação contra o deputado 
eleito endossando a acusação do Mi-
nistério Público e pedindo a anulação 
dos votos, o que geraria uma reconta-
gem. Uma nova apuração beneficia-
ria o candidato Jacó Jácome (PSD). l

Socialista obteve 18.550 votos

PREFEITURAS

MPF cobra mais rigor 
no combate a fraudes 
em licitações no RN

Reduzir ou, até mesmo, acabar 
com irregularidades nas licitações 
públicas, como a manipulação de 
editais, a falta de transparência, o 
direcionamento de resultados, o 
fracionamento indevido, a formação 
de cartel entre os participantes 
e muitas outras modalidades de 
fraudes. Esse é o objetivo de uma 
recomendação que o Ministério 
Público Federal (MPF) emitiu a 
vários municípios potiguares.

O documento é parte de uma 
mobilização nacional do MPF e, no 
Rio Grande do Norte, o procurador 
da República Felipe Siman já as 
enviou às prefeituras de Ceará-
Mirim, Maxaranguape, Rio do Fogo, 
Touros, São Miguel do Gostoso, 
Pedra Grande, São Bento do 
Norte, Caiçara do Norte, Parazinho, 
Jandaíra, Pedra Preta, Jardim de 
Angicos, João Câmara, Bento 
Fernandes, Poço Branco, Taipu e 
Ielmo Marinho.

Os objetivos incluem garantir 
que as licitações respeitem as 
normas legais, melhorar a eficiência 
dos processos e, até mesmo, 
reforçar a responsabilidade dos 
gestores. l

José Aldenir / Agora RN

Recomendação já foi enviada

SEGUNDOS
EM QUINZE

BNDES dará apoio técnico 
a privatizações, diz Levy
O presidente do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Joaquim Levy, 
disse que o banco tem um papel 
a cumprir dando apoio técnico às 
privatizações que forem propostas 
pelo Governo Federal.

Tânia Rêgo / Agência Brasil
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Chegada do verão aumenta procura
por aluguel de imóveis no litoral sul

SETOR IMOBILIÁRIO

José Aldenir / Agora RN

Conselho Regional de Corretores de Imóveis aponta que as residências mais procuradas ficam nas 
praias de Pirangi, Cotovelo e Búzios. Procura aconteceu principalmente em novembro e dezembro

O mercado imobiliário ainda 
espera a retomada da economia bra-
sileira para voltar a crescer, porém o 
início de 2019 já acena para a melho-
ria do setor. Com a chegada do ve-
rão, a demanda por casas no litoral 
do Rio Grande do Norte aumenta, 
segundo o Conselho Regional de Cor-
retores de Imóveis (Creci), no quesito 
de aluguel ou compra de imóveis.

O presidente do Creci, Waldemir 
Bezerra, avalia que a grande procu-
ra por residência na faixa litorânea 
aconteceu entre os meses de novem-
bro e dezembro, mas há bons regis-
tros ao longo do mês de janeiro. “As 
praias mais procuradas são as de 
Pirangi, Cotovelo e Búzios. As praias 
do litoral Norte também são alvo do 
público, como em Muriú, mas a ten-
dência é que a maior procura fique 
no Sul”, detalha.

Ele aponta que, nos últimos 
anos, a procura por casas de vera-

neio apresentou queda no litoral 
potiguar. A explicação se deve ao au-
mento da oferta de leitos de hotéis, 
resorts e pousadas. Outro fato que 
explica a redução dos negócios foi a 
crise econômica, que afetou o poder 

de compra do potiguar. “Quando a 
economia vai mal, o primeiro setor 
a sentir os efeitos negativos da é o 
imobiliário. É preciso que haja um 
ambiente favorável de preços, de ju-
ros e acesso ao crédito”, aponta.

A expectativa para o mercado 
imobiliário é que 2019 acene para 
retomada da economia. O presidente 
do Creci acredita que a perspectivas 
são positivas. “Estamos em compas-
so de espera, mas com otimismo, em 
razão das medidas anunciadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro de inves-
timento na área de construção e no 
setor imobiliário”, diz.

Waldemir Bezerra diz que a 
construção civil é importante para a 
geração de empregos diretos e indi-
retos. No entanto, ele criticou a pro-
posta apresentada pelo novo presi-
dente da Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, para que sejam 
reajustados, com base no cobrado 
pelo mercado, os juros destinados da 
classe média que optam pelo finan-
ciamento habitacional. “Precisamos 
de juros mais reduzidos para facili-
tar a compra do imóvel”, rechaça o 
presidente do Creci. l

Praia de Pirangi do Norte é uma das mais procuradas pelos veranistas

Diretores e vices de escolas
de Macaíba são empossados

EDUCAÇÃO

Márcio Lucas / Prefeitura de Macaíba

A Prefeitura de Macaíba, na 
Grande Natal, deu posse aos direto-
res e vice-diretores de 41 escolas mu-
nicipais das zonas urbana e rural na 
última segunda-feira, 7.

Os gestores foram eleitos para 
dois anos de mandato, o biênio 2019-
2020, em eleições diretas nas escolas 
que aconteceram em dezembro.

“Todos somos responsáveis pela 
educação no Brasil. O poder público 
faz uma parte do processo. Mantém 
uma estrutura gigantesca, dispõe do 
trabalho heroico de professores, coor-
denadores, gestores, auxiliares de ser-
viços gerais, porteiros, merendeiras, 
secretários de escola”, disse o secretá-
rio de Educação, Domingos Sávio. l

Novos diretores, que foram eleitos em dezembro de 2018, recebem diplomas

ESCLARECIMENTO

Presidente da Caixa 
nega que vá encarecer 
crédito imobiliário

O novo presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, negou nesta terça-feira, 
8, que o banco vá aumentar os 
juros do crédito imobiliário para a 
classe média. Na segunda-feira, 
na cerimônia de posse dos novos 
titulares dos bancos públicos, em 
Brasília, ele afirmou que “quem é 
classe média tem de pagar mais”.

Segundo Pedro Guimarães, 
a declaração foi reproduzida de 
forma distorcida pelos veículos de 
imprensa. l

Davilym Dourado / Folhapress

Pedro Guimarães: fala distorcida

OPERAÇÃO ETHOS

Justiça condena a 30 
anos de prisão líderes 
do PCC em São Paulo

Alvos da Operação Ethos, que 
mira o aliciamento de advogados e 
funcionários públicos ao PCC, os 
integrantes da facção Eric Oliveira 
Farias, o ‘Eric Gordão’, e Antonio 
José Muller, o ‘Granada’, foram 
condenados pela Justiça paulista 
a 30 anos de prisão por corrupção 
ativa e organização criminosa.

Deflagrada em 2015, a Operação 
Ethos teve como foco o combate 
à chamada “sintonia da gravata” 
– advogados pagos para atuar em 
ações criminosas do PCC. l

Reuters

Ação combateu sintonia da gravata



Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do RN

ARTIGO

 No livro A Jornada do Escritor, anali-
sando mitos, contos e roteiros de filmes, e 
ampliando as ideias do antropólogo Joseph 
Campbell, Christopher Vogler define que há 
sempre um roteiro padrão em cada Estória, 
que pode ser também de cada vida, que ele 
chama A Jornada do Herói. Ela tem perso-
nagens relativamente fixos, pessoas, situ-
ações, emoções que exercem papel para 

O encanto dos heróis
a ação e constituem segundo Carl G. Jüng 
arquétipos, padrões antigos de personali-
dade, que são uma herança compartilhada 
da raça humana. Estórias ou enredos são 
sonhos de uma cultura inteira que fazem 
parte do inconsciente coletivo. Personagens 
são incrivelmente constantes e recorrentes, 
assim como os relacionamentos e as situa-
ções vividas. Sempre há um herói que em 

determinado momento é chamado à ação, 
enfrenta as dúvidas do desestímulo de pes-
soas ou emoções que põem em dúvida sua 
capacidade para agir. Há um mentor, que 
também pode ser uma pessoa ou um código 
de honra, uma ética, que dará o incentivo 
e norteará a caminhada. No desenrolar da 
história surgem guardiões do limiar, que são 
obstáculos e surgirão aliados e camaleões, 
sendo esses personagens que se alternam 
entre positivos e negativos para o herói e a 
jornada. O destino da jornada é encontrar 
a sombra e superá-la. Essa sombra é um 
vilão que também pode ser um personagem 
ou uma situação, um trauma, um medo, 
uma conquista, uma perda, que precisa 
ser vencida. Misturam-se na jornada perso-
nagens picarescos ou engraçados que por 
incidentes demonstram ou exibem o ridículo 
ou a hipocrisia de determinadas situações. 
Nos identificamos no herói porque gostarí-

amos de ser como ele, com a capacidade 
de proteger, servir, fazer sacrifícios, corrigir 
injustiças e erros, vencer obstáculos, crescer 
em conhecimento e sabedoria, ter emoções 
e motivações universais, embora como 
humano o herói possa ter sentimentos por 
vezes conflitantes como idealismo, deses-
pero, vingança, raiva, amor, patriotismo, que 
servem de motores para a ação. A tentativa 
política de demolir a cultura ocidental, a reli-
gião, a família, os valores, as tradições, nos 
jogou numa era povoada de ressentimentos, 
escândalos, relativismo moral, mediocrida-
de. Faltam heróis no mundo de hoje. José 
Ingenieros em seu livro O Homem medíocre, 
dizia, ante o desencanto do mundo que per-
de seus valores, que acreditava no gênio, no 
heroísmo e na santidade, porque eram os 
que acreditavam nesses ideais que criavam 
as condições propícias para que eles flores-
cessem.
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Governo pode ter CCJ, CDH 
e Relações Exteriores

A bancada governista na Câmara pode garantir comando 
de comissões vitais para a agenda econômica, política e de 
segurança do governo Jair Bolsonaro, com a criação doe um 

bloco de PSL, MDB, PP e PRB, além do DEM e da adesão de outros 
deputados. A expectativa é superar 250 parlamentares e presidir a 
Constituição e Justiça; Diretos Humanos; e Finanças e Tributação, 
como fez o governo Michel Temer.

>> Há precedentes
Em 2017, com “blocão” de cerca de 
300 deputados, o governo Temer 
comandou 11 comissões e teve as 
quatro primeiras escolhas.

>> DEM também
Um dos partidos que deve se 
juntar ao “blocão” do governo é 
o DEM de Rodrigo Maia, após o 
PSL apoiá-lo para a Presidência. 
São 29 a mais.

>> Posição estratégica
A comissão de Constituição e Justiça 
é estratégica para as pretensões 
do novo governo, pois é lá que todo 
projeto começa a sua tramitação. 

>> Desejo pessoal
Presidir a comissão de Relações 
Exteriores é desejo de Eduardo 
Bolsonaro (PSL), mas para o 
governo Direitos Humanos é 
estratégico.

>> Estado de absurdo. 
Governador da Bahia no final 
dos anos 40, Otávio Mangabeira 
despachava em seu gabinete 
quando um assessor entrou 
esbaforido:
- Governador, aconteceu um 
absurdo!
Foi o mote para a frase histórica de 
Mangabeira:
- Calma, meu caro. Não há absurdo 
que não tenha precedente na Bahia...

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ É princípio 

deste governo 
não haver 

aumento de 
carga 

tributária”
Ministro-chefe da Casa Civil, 

Onyx Lorenzoni, nega que 
haverá aumento de impostos 

Câmara dos Deputados. São do 
PCdoB, Rede, Patriota, PHS, PRP, 
PMN, PTC, PPL e DC.

>> Devidamente instalado. Joa-
quim Levy, ex-ministro da Fazenda 
da petista Dilma, tomou posse como 
presidente do BNDES. É o primeiro 
antigo membro dos governos 
petistas a se instalar no alto escalão 
do governo Jair Bolsonaro.

>> Prioridades da infra. O minis-
tro Tarcísio de Freitas (Infraestru-
tura) tratou da viabilização de novos 
projetos de concessão durante a 
primeira reunião ministerial do ano. 
Mas a prioridade é manter os leilões 
do setor aquaviário, ferroviário e 
aéreo, marcados para março e abril, 
que podem render R$4,5 bilhões.

>> Força Nacional não pára o 
crime, mas dá manchete. A For-
ça Nacional de Segurança (FNS) 
constituída em 2004 no governo 
Lula, está mais para invenção de 
marqueteiro do que para projeto 
sério de combate ao crime. Serve 
para o governo federal fazer pose de 
preocupação com a criminalidade 
fora do controle, mas o impacto 
é mínimo, até do ponto de vista 
estatístico. Apenas os desavisados 
acham que 300 homens da FNS 
fariam diferença em um Estado 
como o Ceará, cuja Policia Militar 
tem um contingente superior 
17.500 policiais. 

>> Solução cosmética. A Força 
Nacional nada resolve, mas os 
governadores ficam felizes porque 
também podem fingir empenho na 
solução do problema.

>> Irrelevância. Ainda que 40% 
da PM do Ceará (7.000 homens) 
estivessem “de folga”, como circula 
nas redes, os 300 da FNS seriam 
quase irrelevantes.

>> Mãos erradas. Em vez de 
enviar PMs para locais que não 
conhecem, na operação “me engana 
que eu gosto”, o dinheiro seriam 
mais útil nas mãos das PMs. 

>> Suprapartidário. Apesar 
do clima, uma das primeiras leis 
sancionadas por Jair Bolsonaro 
é de autoria de um deputado do 
PT, Rubens Otoni (GO), e garante 
aplicação de provas diferenciadas 
por motivos de crença religiosa.

>> Debandada. O total de depu-
tados federais eleitos por partidos 
que não atingiram a cláusula de 
barreiras (mínimo de deputados 
eleitos e proporção de votos) é de 
32 parlamentares. São 6,2% da 

Sergio Lim
a / APF
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Previsão é de chuvas para os próximos 
quatro meses no Rio Grande do Norte

CLIMA

José Aldenir / Agora RN

Período chuvoso está relacionado a diminuição dos efeitos do fenômeno “El Niño” em todo o Nordeste 
brasileiro; precipitações já foram registradas em municípios potiguares das regiões Oeste e Central 

A diminuição de intensidade do 
fenômeno “El Niño”, relacionado ao 
aquecimento das águas do Oceano 
Pacífico, será responsável pela ocor-
rência de chuvas na região Nordeste 
até o próximo mês de maio, segundo 
a Empresa de Pesquisa Agropecu-
ária do Rio Grande do Norte (Em-
parn).

Ao longo do mês de janeiro, as 
previsões meteorológicas indicam 
que as chuvas deverão continuar a 
ocorrer com grande variabilidade 
temporal e espacial. A explicação é 
que os sistemas meteorológicos que 
atuam nessa época apresentam esse 
comportamento, além de serem de 
baixa previsibilidade.

Nos últimos dias, segundo a Em-
parn, os registros de chuva ocorre-
ram em todas as regiões do Estado, 

com mais intensidade nos municí-
pios do Oeste e Central. A média 

variou entre 50 a 60 milímetros. E, 
de acordo com a gerência de meteo-

rologia, deve continuar chovendo em 
todas as regiões potiguares, já que o 
Vórtice Ciclônico que vem atuando 
há alguns dias continua provocando 
chuva, principalmente no interior do 
Rio Grande do Norte. Além do Vór-
tice Ciclônico, a Zona de Convergên-
cia Intertropical (ZCIT) também se 
aproximou na da costa do Nordeste 
e também provoca chuva no litoral e 
interior do Estado.

A Zona de convergência Inter-
tropical é o principal sistema mete-
orológico responsável pela chuva no 
semiárido nordestino. Normalmente 
começa a atuar em meados de fe-
vereiro e permanece até maio, mas 
este ano a ZCIT está antecipada, e 
já provoca chuvas no Nordeste junto 
com o Vórtice Ciclônico, que é u sis-
tema mais temporário.  l

Período chuvoso deve seguir intenso até o próximo mês de maio no RN

MISTÉRIO

Polícia vai investigar morte de mulher 
e de recém-nascido em Parnamirim

Reprodução / Parnamirim

A 1ª Delegacia Civil de Parnami-
rim  vai investigar o caso da mulher 
que morreu na Maternidade Divino 
Amor, na manhã na última segun-
da-feira, 7, sem a criança que tinha 
dado à luz. O corpo do recém nascido 
foi encontrado dentro de uma mala, 
no município Macaíba.

Segundo informações, Maria 
Idelma Mota da Silva, 32 anos, che-
gou à maternidade sofrendo uma 
parada cardíaca. A equipe médica 
tentou salvá-la, mas ela não resistiu. 
Ao examinar a mulher, foi verificado 
que não havia feto ou bebê na bar-
riga da mulher, apenas a placenta.

A direção do hospital comunicou 
o fato à Polícia Civil para que fosse 
apurado o que aconteceu.

Na madrugada desta terça-feira, 
8, o corpo da criança foi encontrado 
enrolado em um lençol dentro de 
uma mala, na casa onde a mãe mo-
rava, na Rua Santa Cecília, no bair-
ro Morada Nova. 

As causas da morte de Maria 
Idelma Mota da Silva e do bebê ain-
da são desconhecidas. l Mulher foi levada para atendimento na Maternidade Divino Amor, na Grande Natal

DEGEPOL

Delagacia Geral de 
Polícia do RN tem
nova comandante

A governadora Fátima Bezerra 
empossou nesta terça-feira, 8, a 
nova delegada geral da Polícia Civil 
do Estado, Ana Cláudia Saraiva 
Gomes, em solenidade na Escola 
de Governo. Na ocasião, Fátima 
Bezerra destacou a importância 
da valorização profissional dos 
servidores públicos e o combate 
permanente à violência.

Fátima declarou que, nos 
próximos quatro anos, a Polícia 
Civil do RN vai trabalhar com 
planejamento estratégico que 
contemplará melhorias tanto na 
estrutura física das instalações 
como em equipamentos e 
valorização dos profissionais.  l

José Aldenir / Agora RN

Ana Cláudia Saraiva tomou posse
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Drogarias Globo abre sua 21ª loja em
Natal no conceito “sinta-se em casa”

MERCADO

Fotos: Canindé Soares

Nova unidade da marca foi inaugurada nos primeiros dias do ano na Avenida Roberto Freire, zona Sul 
de Natal, com grande mix de produtos, além servir lanches, verificar pressão e a glicemia dos clientes

Marcelo Hollanda
Repórter

Num mercado onde concorrência 
não falta, abrir uma nova farmácia 
não é só sinal de disposição para in-
vestir em tempos de crise, como uma 
demonstração de confiança no poder 
de uma marca. 

No caso da rede de Drogarias 
Globo, além desses dois fatores, há 
um terceiro motivo que explica a 
abertura da 21ª loja em Natal, inau-
gurada nos primeiros dias do ano na 
Avenida Roberto Freire – a necessi-
dade de testar as próprias inovações. 

Adquirida em 2010 do empresá-
rio potiguar João Patriota pelo grupo 
Jorge Batista, forte no Nordeste na 
distribuição de produtos farmacêuti-
cos, de higiene e hospitalares, as dro-
garias Globo foram a porta de entra-
da da tradicional empresa piauiense 
no concorrido varejo das farmácias. 

Deu tão certo que a Globo é hoje 
a quinta maior do País, com 26 pon-
tos de venda só no RN e uma rede 
de drogarias com mais de 150 lojas 
espalhadas também pelo Piauí, Ma-
ranhão, Paraíba, Pará e Bahia.

Esta semana, o diretor geral da 
empresa, Flávio José, desembarcou 
em Natal para sentir a receptividade 
do público com as novidades trazidas 
pela mais nova loja de Ponta Negra. 

“Sempre fico impressionado com 
o entusiasmo do natalense pelas 
as inovações que introduzimos em 
nossas lojas”, diz o executivo. Dentre 

elas, ele cita o Drive Thru, um siste-
ma rápido de venda no qual o consu-
midor é atendido dentro do carro e 

que e está fazendo o maior sucesso. 
No caso da mais nova loja na 

Avenida Roberto Freire, a variedade 

de itens e facilidades oferecidas ao 
consumidor são imensas, a começar 
pelo mix diversificado com mais de 
10 mil produtos. 

Mas não é só, tem ainda espaço 
baby, o espaço beleza, a sala VIP, a 
assistência farmacêutica, além do 
atendimento 24 horas, Drive Thru 
e Globo Saúde, com serviços úteis 
como aferição de pressão arterial, 
verificação de glicemia, aplicação de 
injetáveis, colocação de brincos, que 
fazem a diferença.  

“No fim das contas, a razão do 
sucesso nesse ramo é entender as 
pessoas, saber do que elas precisam 
e dizer a elas:podem contar com a 
gente!”, resume Flávio José com 
simplicidade.

Na economia potiguar, a presen-
ça das Drogarias Globo também se 
faz sentir, com mais de 500 empregos 
diretos e a 26 farmácias espalhadas 
pelo Rio Grande do Norte - quatro 
em Mossoró, três em Parnamirim, 
uma em Caicó e 21 na capital. 

Em Natal, elas estão distribuí-
das em diversos bairros, desde ru-
as populares a shopping centers e 
supermercados. “Muitas, inclusive, 
já oferecem serviços diferenciados, 
como Wi-Fi, lanches, cafezinho, sofá 
e televisão, fazendo com que o cliente 
se sinta em casa”, acrescenta Flávio.

Afinal, como ele mesmo diz, 
“uma boa farmácia vai além do aten-
dimento, variedade e preço: deve 
estar voltada a oferecer assistência 
para a manutenção da saúde”. l

Rede Globo está presente em 150 lojas espalhadas por todo o Nordeste

Nova loja oferece espaço beleza, sala VIP e assistência farmacêutica
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Postos de Natal já se antecipam à 
redução da gasolina pela Petrobras

QUEDA

José Aldenir / Agora RN

Preço médio do produto derivado do petróleo foi reduzido em 1,38% em todas as refinarias do País; 
valor do litro combustível varia entre R$ 4,09 e R$ 4,20 nas bombas de abastecimento da capital

Mesmo antes que a Petrobras 
reduzisse em 1,38% nesta terça-fei-
ra, 8, o preço médio da gasolina nas 
refinarias, alguns postos de combus-
tíveis de Natal anteciparam os preços 
na bomba.

Na zona Norte, já estavam ven-
dendo o litro a R$ 4,09, enquanto na 
zona Sul a média girava em torno 
dos R$ 4,15 – embora muitos ainda 
mantivessem seus preços acima dos 
R$ 4,20.

É o resultado imediato do corte 
no preço da gasolina A pela estatal 
que manteve os preços do diesel nos 
mesmos patamares de R$ 1,8545, 
conforma tabela disponível no site da 
empresa.

Com exceção do gás veicular, 
que teve uma variação positiva nos 
últimos três meses do ano passado, 
os postos de gasolina da capital pes-
quisados pelo Procon Municipal já vi-
nham reduzindo continuamente seus 
preços na bomba para o consumidor.

Para o presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo do RN (Sindipostos), Antô-
nio Sales, essa nova redução nas refi-
narias deve dar um “refresco” para os 
consumidores que, segundo ele, têm 
mantido os níveis de gastos semanais 
com combustíveis.

“Quem gastava R$ 100 continua-
rá colocando os mesmos R$ 100 e con-
seguirá andar um pouquinho mais. 
Se, ao contrário, houvesse um au-
mento na bomba, eles provavelmente 
continuariam gastando o mesmo va-
lor, mesmo andando menos”, avaliou.

Sales é otimista em relação ao 

preço dos combustíveis este ano com 
as últimas reduções nas cotações do 
dólar e com as medidas que o novo 
governo Bolsonaro anunciam para a 
governança da Petrobras.

Até o final do ano passado, se-
gundo o Procon municipal, a diferen-
ça entre o maior valor (R$ 4,499) e o 
menor (R$4,210) já era na ocasião de 
6,86%. 

A região Oeste da cidade foi a 
que apresentou então o menor preço 
médio entre as quatro regiões pesqui-
sadas, quando o valor de bomba da 
gasolina comum girou em média em 
R$ 4,278 o litro. A pesquisa encon-
trou o menor preço de (R$ 4,210), na 
zona Norte, em Pajuçara.

Já o maior preço da gasolina 
comum em meados de dezembro foi 
constatado na região Sul e na região 
Leste, a R$4,499 o litro em Lagoa No-
va e Tirol, no entanto o maior preço 
médio foi detectado pela pesquisa 
mesmo na região Sul (R$ 4,316). l

Procon registra redução gradativa nos preços dos combustíveis em Natal

FINANÇAS

Brasileiro não consegue pagar gastos 
de início do ano com o que ganha

José Aldenir / Agora RN

Apenas 9% dos brasileiros di-
zem que têm condições de pagar as 
despesas sazonais do início do ano 
com o próprio rendimento, mostra 
levantamento feito pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil). O levanta-
mento considera despesas como o 
pagamento dos impostos Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) e sobre 
Propriedade de Veículos Automoto-
res (IPVA) e do material escolar.

De acordo com a pesquisa, 11% 
dos entrevistados não fizeram plane-
jamento financeiro para pagar tais 
compromissos neste início de ano. 
Foram entrevistadas 804 pessoas de 
ambos os sexos e acima de 18 anos, 
de todas as classes sociais, em todas 
as regiões brasileiras. A margem de 
erro é de 3,5 pontos percentuais para 
um intervalo de confiança de 95%.

Cresceu, por outro lado, o per-

centual de consumidores (21%, em 
2017, para 31% em 2018) que jun-
taram dinheiro ao longo do ano pas-
sado para arcar com essas despesas 
típicas deste período. Um terço dos 
entrevistados disse ter guardado ao 
menos uma parte do13º salário para 

cobrir esses gastos, enquanto 24% 
abriram mão das compras de natal 
para economizar.

O levantamento aponta ainda 
que 19% fizeram algum bico ou tra-
balho extra para aumentar a renda e 
honrar esses compromissos. l

Mais de 90% dos brasileiros vão iniciar o ano de 2019 com dívidas para pagar 

PESQUISA

Cesta básica subiu 
3,09% em Natal,  
aponta Dieese

O preço da cesta básica 
subiu 3,09% em Natal, segundo 
o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). De 
acordo com o levantamento, o valor 
da cesta ficou em R$ 341,40 na 
capital potiguar, sendo o seguno 
menor de todo o país. O menor 
valor foi encontrado em Recife 
(R$ 340,57). Os preços que mais 
subiram foram os do leite integral, 
tomate, pão francês, da carne 
bovina, do arroz e da batata. l

José Aldenir / Agora RN

Valor da cesta é de R$ 341,40



Após uma série de acusações, o 
conflito entre Mariah Carey, 48, e 
Stella Bulochnikov, sua antiga em-
presária, chega ao fim.

Em abril de 2018, o site america-
no Page Six noticiou que a empresá-
ria acusou Carey de assédio sexual. 
Ela a acusava de aparecer nua a sua 
frente em diversas ocasiões, às vezes 
sobre o efeito de drogas.Segundo um 
advogado de Bulochnikov, “ambas 
as partes chegaram a uma resolução 
mutuamente acordada sobre esse as-
sunto”, que já era debatido há meses.

A empresária concordou em 
retirar as queixas contra a cantora, 
especialmente por questões financei-
ras e pelos custos judiciais, de acordo 
com os documentos judiciais obtidos 
pelo site americano The Blast.

Outra queixa de Bulochnikov 
era de que Carey nunca havia pago 
suas comissões, que chegavam a mi-
lhões de dólares. As duas trabalha-
ram juntas durante quase três anos, 
até novembro de 2017. l
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Camila Pitanga termina 
namoro com músico
após cinco meses

LEVE E SOLTA
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Atriz teria até mesmo já passado o réveillon 
solteira, apenas com amigos e a filha em Alagoas

Camila Pitanga está solteira nova-
mente. A atriz estava namorando com o 
músico Rafael Rocha, no entanto, o ro-
mance chegou 

ao fim depois de cinco meses.
De acordo com o jornal Extra, Ca-

mila até teria passado a virada de ano 
solteira já, junto com ami-
gos e a filha Antonia, em 
Alagoas.

A atriz e o músico foram 
vistos em público pela pri-
meira vez em manifestação 
contra o agora presidente 
Jair Bolsonaro. Eles tam-
bém chegaram a ser foto-
grafados juntos na saída de 
um show feito por Rafael, 
em novembro de 2018, na 
Zona Sul do Rio. l

Ator de “Grease” morre aos 
38 anos nos Estados Unidos

MISTÉRIO

O ator norte-americano De-
rek Keeling, de 38 anos, destaque 
da peça Grease: You’re the One 
That I Want!, na Broadway, te-
ve sua morte anunciada nessa 
segunda-feira, 7. Segundo o jor-
nal Charleston Gazette-Mail, ele 
morreu no dia 12 de dezembro e a 
causa da morte não foi revelada.

O ator interpretava Danny, 

personagem vivido nos cinemas 
por John Travolta. Ele também 
interpretou o “rei da música cou-
ntry”, Johnny Cash, em outro 
musical, Million Dollar Quartet.

Uma cerimônia aberta ao 
público e em homenagem ao ator 
acontecerá no próximo dia 20, 
no centro de conferência Valley 
Park, no Missouri (EUA). l

Causa da morte do artista americano não foi revelada pelas autoridades

Ex-empresária de Mariah 
Carey retira queixas
de assédio sexual

PE$OU
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David Brazil critica Globo após vetos: 
“Eu faturo mais que muitos globais”

TÁ PODENDO

Reprodução/ Facebook

Promoter revelou no Instagram que o departamento artístico da emissora carioca não vai com a cara 
dele e que, quando seu nome é cogitado nos corredores, sempre há um veto contra a sua pessoa

Mesmo sendo o queridinho de 
muitos globais, David Brazil parece 
não ser mais uma figura bem-quista 
nos programas da emissora, segun-
do desabafo do próprio promoter em 
seu Instagram.

“O motivo de eu não aparecer 
mais na Globo é que há um ‘bam-
bambam’ do departamento artístico 
que não vai com essa cara linda que 
Deus me deu”, disse ele em seu perfil 
na rede social.

“A [Regina] Casé já tentou me le-
var no Esquenta, o Hulk tentou me 
levar no Caldeirão, e quando meu 
nome é falado, há um veto contra a 
minha pessoa”, desabafou David.

Por fim, o promoter aproveitou 
para cutucar a emissora. “Mesmo 
não me deixando participar dos pro-
gramas, graças ao meus seguidores 
no Instagram eu consigo faturar 
mais que muitos globais”. l David Brazil ficou conhecido nacionalmente após aparições em programas de auditório so SBT, a exemplo do Gugu

Cleo Pires fala sobre a 1ª vez
e diz que sonha em ter 5 filhos

REVELAÇÕES

Multishow / Reprodução

Cleo Pires foi entrevistada por 
Matheus Mazzafera no Vídeo Show 
da segunda-feira, 7. Dentre os diver-
sos assuntos, a atriz contou como foi 
a sua primeira vez.

“Era super apaixonada por ele. 
Já estava namorando há uns sete 
meses. Foi lindo, foi incrível”, contou. 
Além disso, ela ainda revelou que foi 

em uma fazenda e que tinha apenas 
14 anos.

Cleo também foi questionada 
sobre o desejo de ser mãe e ela foi en-
fática. “Quero muito. Quero ter cinco 
filhos”, disse. “Inicialmente, quero 
adotar. Quero também congelar 
meus óvulos e já estou começando a 
ver isso”, completou. l

Atriz também anunciou o desejo de adotar uma criança e congelar seus óvulos

VEM, VERÃO!

SEMI NUDE

Valesca Popozuda posa 
com lingerie sexy e faz 
a temperatura subir

Manu Gavassi posta 
e é comparada com 
Marquezine e Dua Lipa

Valesca Popozuda aproveitou 
o forte calor do verão para fazer 
a temperatura subir em uma 
publicação compartilhada no 
Instagram. Na imagem, ela aparece 
com uma lingerie para lá de sexy.

“Um verão desses”, brincou a 
cantora em sua legenda, recebendo 
diversos elogios de seus fãs.

“Linda, maravilhosa”, “Maravilha 
de mulher” e “Que mulherão da p***” 
foram algumas das respostas na 
imagem. l

A foto postada por Manu 
Gavassi em sua página no 
Instagram na noite da última 
segunda-feira, 7, fez com que seus 
seguidores a comparassem com a 
atriz Bruna Marquezine e a cantora 
Dua Lipa.

Na imagem, divulgada com a 
legenda “Uma semi nude”, Manu 
aparenta estar de topless. Nos 
comentários, os fãs fizeram uma 
comparação entre as artistas. 
“Mais parecida com Marquezine do 
que a própria Marquezine”, falou 
um internauta. “Achei que fosse a 
Bruna”, disse outro. l

Reprodução/ InstagramReprodução/ Instagram

Funkeira continua em boa forma

Manu aparenta estar de topless
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“Sonhe, tenha 
até pesadelo

se necessário
 for, mas sonhe”

Patrícia Galvão – Pagu

>> Menina rosa. Uma 
parceria do estúdio Warner 
com a indústria Mattel 
vai produzir um filme com 
a famosa boneca Barbie 
de protagonista, segundo 
anunciou a revista Variety. 
A atriz convidada para 
interpretar a boneca 
criada em 1959 é a louraça 
australiana Margot Robbie 
(já foi a Jane de Tarzan e será 
também a modelo Sharon 
Tate). “Brincar com a Barbie 
ajuda a promover confiança, 
curiosidade e comunicação na 
jornada de autodescoberta das 
meninas”, disse a gostosa.

>> Futebol na TV. Hoje é dia 
de Copinha SP, Copa do Rei da 
Espanha, Copa da Liga Inglesa 
e Copa da Liga Francesa. Tem 
Manchester City x Burton, 
Girona x Atlético Madrid, 
Real Madrid x Leganes, PSG x 
Guingamp, Mônaco x Rennes. 
Já o América pega a Inter de 
Limeira e o Visão Celeste encara 
o Uberlândia.

Kevin Spacey em liberdade
O ator americano Kevin Spa-

cey, intérprete do político Frank 
Underwood na afamada série 
“House of Cards”, ganhou a liber-
dade na segunda-feira ao partici-
par de uma audiência no tribunal 
de Nantucket, um condado do es-
tado de Massachusetts (EUA). Ele 
é acusado de abuso sexual contra 
um rapaz.

Em julho de 2016, Spacey esta-
va num bar de Nantucket, o Club 
Bar, e teria assediado de forma vio-
lenta um jovem garçom de 18 anos. 
Antes disso, o ator praticamente o 
obrigou a beber (a idade mínima 
para consumo de álcool é 21 anos 
nos EUA) e fez atos libidinosos, 
narrados pelos pais do garoto.

Os advogados de Kevin Spacey 
anexaram novos documentos ao 
processo, declararam-no inocente e 
pagaram o valor da fiança para ser 
liberado. O juiz Thomas Barrett, 
segundo o USA Today, acatou e 
decretou sua liberdade, marcando 
uma nova audiência de conciliação 
para o dia 4 de março.

O juiz do caso também decidiu 
que o ator não precisará compare-
cer ao próximo julgamento, acei-
tando uma petição dos seus advo-
gados que deverão representa-lo 
na ocasião. Além desse caso, há 
outros inquéritos de assédio sexual 
contra atrizes, que estimularam o 
surgimento do movimento Me Too.

Spacey tem 59 anos (faz 60 
em julho) e já atuou em mais de 
cinquenta filmes, tendo iniciado a 
carreira aos 22 anos no teatro, com 
boas participações na Broadway. 
Ganhou duas estatuetas do Oscar, 
em 1995 por Os Suspeitos (melhor 
ator coadjuvante) e 1999 por Bele-
za Americana (melhor ator).

Os alegados abusos sexuais 
vieram à tona exatamente na as-
censão do movimento Me Too, um 
termo criado pela feminista Tara-
na Burke em 1996 para defender 
jovens negras vítimas de violência, 
e que em 2017 ganhou popularida-
de com a hashtag feita no Twitter 
pela atriz Alyssa Milano.

Na época das acusações (2017), 
Kevin Spacey estava no auge da 
fama com o personagem do seriado 
“House of Cards”, um poderoso po-
lítico sem escrúpulos. Produtora da 
obra, a Netflix cancelou as filma-
gens e acrescentou o sepultamento 
de Underwood num dos episódios 
da última temporada.

Alguns contratos de traba-
lho que estavam em negociação 
foram suspensos, enquanto o 
cineasta Ridley Scott o trocou 
pelo Christopher Plummer nas 
cenas do filme “Todo o Dinheiro 
do Mundo”, lançado naquele ano. 
Desde então, Spacey tenta não 
ser exposto em audiências ou jul-
gamentos na Justiça.

>> Chave de roda. Não 
bastasse o presidente Bolsonaro 
decidir botar o dedo na ferida 
da fortuna amealhada pela TV 
Globo com as verbas públicas 
de publicidade, e ainda orienta 
Alexandre Frota a relatar no 
Congresso um projeto que 
atinge em cheio os interesses 
mercadológicos da poderosa 
emissora.

>> Os salários. É só conversa 
fiada afirmar que a governadora 
Fátima Bezerra prioriza os 
salários de janeiro e fevereiro 
em dia, se ainda há as folhas de 
novembro e dezembro abertas, 
além do 13º. Como não se trata 
de pessoa física (nem Fátima 
nem Robinson), é o estado quem 
deve aos servidores.

>> Velhoso. “O envelhecimento 
intelectual de Caetano é 
lamentável. Ainda não percebeu 
o que está acontecendo no seu 
entorno. Não tem mais idade 
para ser inocente útil. A última 
aparição na TV, apoplético, 
verbalmente confuso, me causou 
dó. Pensa que move as pedras do 
jogo, mas ele é uma delas”.

>> Caetano. As aspas na 
nota anterior são do advogado 
Honório Medeiros, numa 
opinião que comungo sobre o 
posicionamento ideológico de um 
dos maiores nomes da música 
brasileira. Honório, como eu, 
jamais deixará de ouvir a bela 
obra musical de Caetano Veloso. 
O baiano deveria retomar a 
velha anarquia.

>> O que aflora. Fiel ao 
pensamento anárquico 
da geração de Caetano, a 
empresária Flora Gil (esposa de 
Gilberto Gil) compôs uma pérola 
poética no   Instagram numa 
crítica ao governo Bolsonaro: 
“Guimarães Rosa para as 
meninas / Guimarães Azul para 
os Meninos / E por favor sem Eça 
de Queiroz”.

Facebook é universo
paralelo e lá o Haddad 

ganhou a eleição. 

(Diego Antonio Góis)

Chifre não é bicho
de sete cabeças, para
brotar basta uma só. 

(Doca Monteiro)

Partido das laranjas
podres versus governo

das goiabas rosas e azuis. 
(Alessandra Borges Araújo)

PICARDIA NAS REDES



13SOCIALQUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br09.01.2019

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...da Folha de S. Paulo: 
“Após TV estatal usar 
marca do governo, 
Bolsonaro publica ato para 
regulamentar comunicação. 
NBR é proibida de usar 
nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem 
promoção pessoal”;
 
...do portal Buzz Feed 
News Brasil: “Filho de 
Mourão ganha cargo 
no Banco do Brasil com 
salário de R$ 37.500”;
 
...do Estadão: “Onyx usava 
notas fiscais de empresa de 
amigo para receber verba 
de gabinete, diz jornal”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Palmas para ele. O ex-senador Garibaldi 
Alves Filho ganhou homenagem surpresa 
do presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, nesta segunda-feira, 
durante a posse do novo presidente do 
Tribunal de Justiça do RN, João Rebouças, 
no Centro de Convenções.  Presente à mesa 
de autoridades, Garibaldi foi aplaudido 
quando Toffoli lhe rasgou elogios, enfatizando 
“a permanente atenção do seu mandato às 
demandas do RN”, como contou o sobrinho e 
vereador Felipe Alves nas redes sociais.Em 
sua fala, o presidente do STF ressaltou “o 
respeito que o senador Garibaldi sempre teve 
com o judiciário”.

>> Atônitos. O funcionalismo estadual 
recebeu com indignação a proposta de 
pagamento salarial anunciada pela 
governadora Fátima Bezerra. Há servidores 
que estão há dois meses sem saber o que 
é dinheiro na conta, mesmo trabalhando 
diariamente. Isso sem contar os 13° atrasados. 
Entre eles, há  aposentados e pensionistas.  
A frustração é generalizada, pois muitos 
acreditavam no pagamento dos atrasados de 
forma imediata. 
 
>> Por outro lado. O governo promete 
colocar o salário ‘em dia’ a partir deste mês. 
Mas de forma parcelada, sendo 30% neste dia 
10 e os outros 70% no último dia do mês. Em 
fevereiro, a mesma coisa. Os servidores que 
estão com os salários em dia receberão de uma 
só vez no final do mês.  A mesma fórmula será 
repetida no pagamento da folha de fevereiro. 
 
>> Lado positivo. O fato de garantir o 
pagamento, a partir de agora, dentro do mês 
é uma boa notícia dentro do desastre. Ter a 
garantia de receber no mês trabalhado passa 
uma certa segurança para o servidor. Mas não 
paga boleto atrasado... 
 
>> Cruzem os dedos. Resta torcer para que 
se cumpram as perspectivas de o governo 
receber cerca de R$ 1 bilhão de recursos 
extras em 2019. Dinheiro já prometido por 
Fátima para quitar as folhas herdadas da 
administração Robinson Faria.

>> Novo presidente.. O Instituto de 
Previdência do Estado do Rio Grande do 
Norte (IPERN) será comandado por Nereu 
Batista Linhares, que foi empossado no cargo 
no final da manhã desta terça-feira, 08, pela 
governadora Fátima Bezerra.  “Temos o 
desafio gigantesco de recuperar a previdência 
dos servidores públicos do Estado. Não 
mediremos esforços para tanto. Por isso 
estamos indicando Nereu Linhares que é 
servidor de carreira do órgão, especialista em 
previdência e um dos nomes mais preparados 
do país nesta área”, declarou Fátima Bezerra. 
A solenidade de posse aconteceu na sede do 
IPERN.

>>Falando nisso... Em 
corredores de órgãos ainda 
sem indicação de nome para 
a chefia geral, como é o caso 
do Detran, o clima é  de total 
expectativa. Não se questiona 
outra coisa nos horários de 
expediente.

>> Opinião . “Ficamos 
satisfeitos com a composição 
da área de segurança pública. 
Temos o Coronel Francisco 
Araújo na Secretaria de 
Segurança, a doutora  Arméli 
Brennand, na Secretaria de 
Justiça e agora a doutora Ana 
Cristina na Polícia Civil. Isso 
nos traz boas perspectivas 
de que as coisas vão entrar 
nos eixos. São grandes 
profissionais, com história, 
capacidade técnica e probidade 
na área de segurança”. Da 
presidente interina da Câmara 
Municipal de Natal, vereadora 
Nina Souza (PDT), que 
elogiou a escolha da cúpula 
da segurança do estado pela 
governadora Fátima Bezerra 
durante posse da nova titular 
da Delegacia Geral da Polícia 
Civil do Rio Grande do Norte 
(Degepol-RN), Ana Cláudia 
Saraiva, que ocorreu na manhã 
desta terça-feira, 8, na Escola 
de Governo.

Comemorando o sucesso do sétimo Sambagada, em Jacumã, o 
Mestiço Produções Iury Bagadão e sua amada Flavia Pípolo

Governadora Fátima Bezerra prestigiou a posse do novo presidente 
do TJRN, desembargador João Rebouças, que contou com a presença 
do atual presidente do STF Dias Toffoli. A solenidade aconteceu 
nesta segunda-feira, no Centro de Convenções

Governadora Fátima Bezerra prestigiou a posse do novo 
presidente do TJRN, desembargador João Rebouças, que contou 
com a presença do atual presidente do STF Dias Toffoli. A 
solenidade aconteceu nesta segunda-feira, no Centro de 
Convenções

Cedida

Instagram

Divulgação
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Contato de trabalho com pessoas de locais 
distantes poderá ser produtivo. Terá sorte 
se lida com telemarketing ou atendimento 
ao público. 

Seus assuntos de trabalho receberão destaque, e 
terá muita concentração e paciência para esperar 
por resultados positivos. Vai demonstrar disposição 
para renovar os votos de amor e lealdade.

Fase de destaque no trabalho. Bons 
momentos para tratar dos seus projetos com 
seus amigos, mas será preciso batalhar. No 
amor, procure por relação séria. 

Sua criatividade renderá bons palpites em 
jogos. Pode resolver uma situação chata com 
chefes. Terá ótima disposição para lidar com a 
família. Boa fase para conhecer gente nova.

Poderá se dar bem em parceria profissional 
com colegas. Pendências com acordos e dívidas 
devem chegar ao fim. Seu lado romântico indica 
que uma nova paixão irá surgir no seu caminho.

Investir em curso abrirá portas profissionais, 
com bons resultados, principalmente se 
envolver sua família. Pode se dar bem em 
contato com pessoas de outras cidades. 

Sua sensibilidade estará aflorada. Você vai se 
sair bem nos estudos e treinamentos. Assuntos 
místicos devem chamar sua atenção. Chance de 
encantar o(a) paquera e engatar romance.

Seus familiares estarão agitados e a convivência 
será cheia de animação. Foque em suas metas e 
confie na sua capacidade. Na vida a dois, você vai 
revelar um jeitinho especial de convencer o par.

Resolverá assunto ligado a seguro se seguir sua 
intuição. Vai encarar esse dia com sensibilidade, 
e suas decisões ficarão mais claras. Você e o 
par poderão realizar sonhos juntos.

Receberá estímulo para se sair bem em 
entrevista de emprego. Seus amigos estarão 
ansiosos e a fim de se divertir. Evite cenas de 
ciúme na paquera se quiser que a relação flua.

Seu jeito compenetrado e detalhista ajudará a 
aumentar sua produtividade. Poderá fazer exames 
e cuidar da saúde. Terá força de vontade para se 
dar bem nas conquistas: capriche nos elogios!

Boas chances para perceber oportunidades 
e investir nelas. Estará flexível para resolver 
situações familiares. Seu poder de sedução e sua 
imaginação devem apimentar os momentos a dois.

Valentina e Olavo aconselham Laura a não ir atrás de Gabriel. Feliciano mostra o livro da irmandade para 
Gabriel. Valentina se enfurece ao saber que não poderá desapropriar o casarão. Luz procura Milu. Stella cobra de 
Guilherme que ele arranje um emprego. Stefânia descobre que Tobias precisa de um garçom e avisa Guilherme. 

O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Eugênio avisa a Maristela que ela está proibida de ver Danilo. Danilo exige que Eugênio conte a verdade a Julia 
sobre Maristela. Dora entrega a Graça o dinheiro enviado por Eugênio. Cris volta do passado e vê Priscila e Isabel, 
que a chama de Julia. Dalton concorda com Alain que Cris possa se desestabilizar lendo as páginas do diário.

ESPELHO DA VIDA

Helen avisa que Marocas deve ser levada ao hospital com urgência. Vera Lúcia ajuda Lalá a fugir dos 
seguranças de Lúcio. Helen avisa a Samuca que Marocas está bem. Petra explica a Lúcio e Betina que uma 
das pessoas congeladas trazia em seu organismo uma variação do vírus da varíola.

O TEMPO NÃO PARA

Globo decide encerrar “Vídeo 
Show” após 35 anos no ar

FIM
TV Globo / Reprodução

Atração vai ao ar depois do Jornal Hoje

Emissora confirmou 
para sexta-feira o fim do 
programa, que enfrentava 
problemas de audiência

Após 35 anos no ar, mas em 
constante decadência nos últimos 
anos, a Globo anunciou o fim do 
programa “Vídeo Show”. Em co-
municado enviado a imprensa, sem 
muito alarde, a emissora comuni-

PASSATEMPO

cou que o programa, que hoje vai ao 
ar logo após o “Jornal Hoje”, deixa 
de fazer parte da grade a partir do 
dia 14 de janeiro, tendo assim a sua 
última edição será exibida na próxi-
ma sexta-feira, 11.

O programa “Vídeo Show”, que 
veio perdendo audiência ao longo 
dos anos e testando novos formatos, 
que mesmo assim não cativaram os 
espectadores, teve o seu fim anun-
ciado em meio a diversas outras 
especulações sobre a grade de pro-
gramação da emissora para 2019.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CERÂMICA TAVARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.916.144/0001-92, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema, a Renovação da Licença Simplificada (RLS), para a atividade de extração mineral da 
substância Argila, localizada no Sítio Oiticica, Zona Rural do Município de Caicó/RN, sob o processo 
DNPM 848.325/2012;

Rinaldo Tavares da Silva 
Diretor

JOSÉ MENDES DA SILVA - POSTO DE GASOLINA  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

JOSÉ MENDES DA SILVA - POSTO DE GASOLINA, CNPJ: 03.315.118/0009-54 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 a atividade de Posto Re-
vendedor de Combustíveis Líquidos  localizado na RUA JEREMIAS DA ROCHA, 71 SANTO 
ANTÔNIO CEP: 59.611-190 NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

JOSE MENDES DA SILVA 
Titular

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Antônio Wilson de Carvalho – Posto Nicacio Anuciato de Carvalho, CNPJ 09.397.431/0001-08, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA. A Licença de Operação Nº 2017-108562/TEC/LO-0088, com prazo de validade 
até 23/01/2019, Rua Coronel João Pessoa, nº 368, Centro, São Miguel/RN, CEP 59920-000. 

Maikon Johnatan Filgueira de Carvalho 
Engenheiro Civil

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

Antônio Wilson de Carvalho – Posto Nicacio Anuciato de Carvalho, CNPJ 09.397.431/0001-08, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO), para um posto de combustível, 

localizado na Rua Coronel João Pessoa, nº 368, Centro, São Miguel/RN, CEP 59920-000. 

MAIKON J. F. DE CARVALHO 
ENGENHEIRO CIVIL

DROGARIA AMADEUS EIRELI ME - CNPJ: 24.362.493/0001-78 

RESOLUÇÃO DO TITULAR 
ALBE GARCIA DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 12/05/1966, empresário, casado sob o regi-
me de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade nº 738.678 SSP/RN e CPF: 
466.205.164-91, residente e domiciliado na Rua Raimundo Chaves, nº 1652, casa 17, Quadra K, 
Condomínio West Park Boulevard, Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-390, na condição de titular 
da Empresa DROGARIA AMADEUS EIRELI ME, com sede na Av. Xavier da Silveira, nº 177, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP: 59015-430, inscrita no CNPJ: 24.362.493/00001-78 e NIRE: 24600015742; 
resolve através desta resolução deliberar a redução do capital da empresa para o valor de R$ 
336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), por ser considerado excessivo em relação ao objeto 
da sociedade, segundo o art. 1.082, Inciso II da Lei nº 10.406/02, o valor de R$ 400.000,00 (quatro-
centos mil reais) equivalente ao imóvel integralizado em 06/05/2015, registrado na Junta Comercial 
do Estado do Rio Grande Norte sob nº 24326260, situado na Rua Sebastião Pinto, nº 880.
Nos termos e para os fins das disposições citadas, pede-se a publicação da presente resolução do 
titular para que produza seus efeitos legais.
Natal/RN, 07 de janeiro de 2019

ALBE GARCIA DE OLIVEIRA
Titular

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Prefeitura Municipal de Upanema, CNPJ: 08.085.7771/001-30, Torna Público que está Re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande Do 
Norte-IDEMA a Licença Prévia, para Construção da Unidade Especializada em Saúde, 
Localizada na Rua: José Lopes, S/N, Bairro Pêgas, zona urbana, Município de Upanema.

Lusinácia Pinheiro de Figueiredo Macêdo
Gestora Ambiental             

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Telxius Torres do Brasil Ltda. (TELXIUS), CNPJ nº 23.842.855/0001-65, torna público que 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, seguintes licenças:
Licença Simplificada para a Estação Rádio Base/ Torre de Telefonia Móvel (BFNRN), loca-
lizada na Rua José Fernandes Câmara, 161 – Bento Fernandes – RN.
Licença Simplificada para a Estação Rádio Base/ Torre de Telefonia Móvel (JNORN), loca-
lizada na Fazenda Rui Barbalho M. Grillo, S/N – Boa Saúde – RN. 
Licença Simplificada para a Estação Rádio Base/ Torre de Telefonia Móvel (LESRN), loca-
lizada Sítio Riacho Fechado, Cruzeiro – Lajes Pintadas – RN.
Licença Simplificada para a Estação Rádio Base/ Torre de Telefonia Móvel (MCVRN), loca-
lizada Rua Desembargador Licurgo Nunes, S/N – Marcelino Vieira – RN.
Licença Simplificada para a Estação Rádio Base/ Torre de Telefonia Móvel (OBORN), loca-
lizada Avenida José da Penha, S/N – Ouro Branco - RN

Rafaela Constantino Votre
Analista Licenciamento

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

MATO GRANDE COMÉRCIO LTDA EPP, CNPJ nº 27.119.971/0001-01, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação com prazo de validade até 20 de dezembro de 2022, em favor do empreendimento Reven-
da varejista de combustíveis líquidos (gasolina comum, etanol, diesel S500 e diesel S10), e GNV com 
6.000m² de área construída, localizado à BR 406 – Km 107 - s/n – Matão – João Camara/RN.

VERA LUCIA MACEDO MOSSELINE
Sócia

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Elizabeth Produtos Cerâmicos Ltda, CNPJ nº. 08.568.537/0001-64, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a LS – Licença Simplificada para a Extração de Argila, localizada em Cruz de São Pedro, 
Zona Rural do município de São José do Campestre/RN. 

José Nilson Crispim Júnior
Representante Legal/Requerente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ENSEG INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA, CNPJ: 06.125.495/0001-61, torna Público que recebeu 
do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE 
DO NORTE-IDEMA à  LICENÇA DE INSTALAÇÃO-LI, de N° 2018-129146/TEC/LI-0081, com 
validade de 28/12/2022, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de Ga-
linhos-RN.

LEÔNIDAS PEREIRA DE PAULA NETO
Diretor Executivo

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

LITORAL NORTE COMÉRCIO EIRELI EPP, CNPJ nº 26.644.707/0001-24, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Operação com prazo de validade até 26 de junho de 2019, em favor do empreendi-
mento transporte de combustíveis líquidos (gasolina comum, aditivada, diesel comum e etanol), com 
capacidade 33,36 toneladas.

VERA LUCIA MACEDO MOSSELINE
Sócia
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MEDEIROS E MARTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 17.774.111/0001-58 

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS 
Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede da empresa 
MEDEIROS E MARTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ: 
17.774.111/0001-58 e NIRE: 24200626302, com sede na Rua Bela Vista, nº 158, Igapó, Natal/RN, 
CEP: 59104-230.

PRESENÇA: COTISTAS DA SOCIEDADE
MESA: Presidente: JOÃO MILITAO MARTINS
             Secretário: JONILSON DE MEDEIROS MARTINS

ORDEM DO DIA: Redução do capital social da empresa, baseando-se no Art. 1.082, Inciso II da 
Lei 10.406/02.
DELIBERAÇÕES: 
Após discussão e votação, foi deliberada, por unanimidade, a redução do capital social para o valor 
para R$ 1.366.518,36 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dezoito e trinta e 
seis centavos), por ser considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, segundo o art. 
1.082, Inciso II da Lei nº 10.406/02, o valor de R$ 60.221,54 (sessenta mil, duzentos e vinte e um 
reais e cinquenta e quatro centavos) equivalente ao imóvel integralizado em 08/03/2013, registrado 
na Junta Comercial do Estado do Rio Grande Norte sob nº 24200626302, situado no Edifício Porto 
Fino, nº 302, parte integrante do Loteamento Parque São Vicente situado na Rua Ismael Pereira 
da Silva (antiga Rua Projetada), assim restituindo o valor das quotas ao sócio João Militão Martins. 
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença, encerrando os trabalhos, sus-
pendendo a sessão pelo tempo necessário à digitação desta ata, a qual depois de lida e achada 
conforme, foi assinada pelos presentes nesta reunião da empresa MEDEIROS E MARTINS EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Natal/RN, 20 de dezembro de 2018
             João Militão Martins - Presidente                       Jonilson de Medeiros Martins - Secretário

1ª RODADA

ABC

Estádio Frasqueirão. 20H
QUARTA-FEIRA - 09/01

GLOBOX

POTIGUAR

Estádio Nogueirão. 20H
QUARTA-FEIRA - 09/01

PALMEIRAX

SANTA CRUZ

Arena das Dunas. 20H
QUINTA-FEIRA - 10/01

AMÉRICAX

ASSU

Estádio Edgarzão. 20H
QUINTA-FEIRA - 10/01

FORÇA E LUZX

Campeonato Potiguar começa 
nesta quarta com dois jogos

TEMPORADA 2019

José Aldenir / Agora RN

A exemplo dos anos anteriores, competição contará com oito equipes, que 
se enfrentarão em dois turnos, sendo jogos de ida (no 1º) e volta (no 2º)

Depois de uma longa espera por 
parte dos clubes e torcedores poti-
guares, a edição 2019 da primeira 
divisão do Campeonato Estadual se-
rá iniciada, finalmente, nesta quar-
ta-feira, 9. A exemplo dos anos ante-
riores, a competição contará com oito 
equipes, que se enfrentarão em dois 
turnos, sendo jogos de ida e volta.

O primeiro turno, denominado 
“Copa Cidade do Natal”, é justamen-
te o que será iniciado nesta quarta. 
Dois jogos movimentarão a primeira 
parte da rodada inaugural. O atual 

tricampeão ABC vai encarar o Globo 
no Estádio Frasqueirão, a partir das 
20h; e em Mossoró, o Potiguar mede 
forças com o Palmeira de Goianinha, 
também às 20h.

Na quinta-feira, 10, acontecerá 
o complemento. Na Arena das Du-
nas, o América vai enfrentar o Santa 
Cruz de Natal, a partir das 20h; e no 
Vale do Açu, o ASSU encara o Força 
e Luz, também começando às 20h. O 
campeão da Copa Cidade do Natal 
garantirá, automaticamente, vaga 
na decisão geral do campeonato. l ABC x Globo abrem a edição 2019


