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Em campanha, chefe 
do MPRN quer fim da 
paridade com a Justiça

Ministro do Supremo 
arquiva investigação 
contra Garibaldi Filho

Procurador-geral de Justiça, Eudo 
Rodrigues Leite, quer evitar que 
mudanças no Judiciário reflitam em 
revisão das remunerações no MP.

Ministro Edson Fachin decidiu 
fatiar a denúncia de composição 
de organização criminosa que teria 
envolvido propinas e desvios.

Governo do Rio Grande do Norte fechou acordo com o Tribunal de Justiça para o pagamento de
cerca de R$ 700 milhões em precatórios. Estado deverá desembolsar mais de R$ 9 milhões por mês.

Estado parcela até 2024 
R$ 700 milhões de dívida

RENEGOCIAÇÃO 05

POLÊMICA 04

Grupo “Viva o Centro” 
revitaliza comércio na 
região da Cidade Alta
Bairro recebeu ações recentemente, 
como limpeza, melhoria da iluminação 
pública, reforço da segurança e a 
inclusão no roteiro de eventos de Natal.

METAS DA GESTÃO 04ENGAVETADO 04

José Aldenir / Agora RN

Roubos de carros
caem 28% em janeiro
Segundo a Secretaria de Segurança,
média desceu para 15 registros por dia.

INSEGURANÇA 07

FILIADO A 
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Dança das cadeiras

Mesmo após uma eleição marcada pelo discurso de 
novas práticas políticas, 12 senadores já trocaram 
de partido desde outubro do ano passado - incluindo 

os potiguares Capitão Styvenson Valentim (que deixou a 
Rede para ingressar no Podemos) e Zenaide Maia (filiada ao 
Pros, após sair do PHS). O troca-troca partidário mudou a 
dinâmica de forças entre as bancadas da Casa, diminuindo a 
importância de siglas tradicionais, como o PSDB, e colocando 
em destaque novos grupos partidários, a exemplo do Podemos e 
do PSD. Em outubro, o Senado renovou 2/3 de seu plenário – 54 
parlamentares foram eleitos. Foi a maior renovação desde o fim 
da ditadura militar, com a entrada de 46 novos senadores.

>> Mera especulação. Fontes 
ligadas ao PDT asseguram que 
não passa de fumaça a especulação 
em torno da possível filiação do 
deputado estadual Hermano Morais 
ao partido. Atualmente no MDB 
– sigla do prefeito Álvaro Dias –, 
Hermano é cotado para disputar a 
Prefeitura do Natal em 2020.

>> Sem troca. Deve continuar nas 
mãos de Carlos Eduardo Alves o 
comando estadual do PDT. Com 
o ex-prefeito agora sem mandato, 
especulou-se que a presidência do 
partido poderia ser transferida 
a outra liderança política, 
mas, segundo interlocutores, a 
informação não procede.

>> Mãos alheias. Comandar o 
PDT, aliás, parece ser o “sonho de 
consumo” de algumas lideranças do 
Estado. Desde o fim das eleições de 
2018, já se cogitou que o partido iria 
para as mãos de pelo menos dois 
políticos: a senadora Zenaide Maia 
(que, na verdade, trocou o PHS pelo 
Pros) e o deputado federal Benes 
Leocádio (eleito pelo PTC, mas que 
deve migrar para o PRB).

>> Segue o líder. Tirar a 
liderança do PDT de Carlos 
Eduardo não é das tarefas mais 
fáceis. Considerado o maior eleitor 
da capital potiguar – ele, inclusive, 
foi o mais votado para governador 
na cidade nos dois turnos –, o 
ex-prefeito conserva bases sólidas 
em todas as regiões de Natal. A 

possível troca no comando poderia 
provocar, avaliam interlocutores, 
uma saída em massa de filiados.

>> Prioridades. Não pegou nada 
bem para a governadora Fátima 
Bezerra o fato de ela ter aproveitado 
uma missão oficial a Brasília para 
participar de uma reunião com a 
presidente nacional do PT, a ex-
senadora e agora deputada Gleisi 
Hoffman. Por ter faltado a encontros 
convocados pelo presidente Jair 
Bolsonaro, a governadora foi 
criticada por priorizar mais a 
pauta do partido que assuntos que 
interessam ao Estado.

>> Reunião de pauta. O 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), marcou para 
amanhã a primeira reunião com 
líderes partidários ou de blocos. Na 
ocasião, será definida a pauta de 
votações da Casa.

 >> Vozes obscurantistas. 
Prestes a deixar o cargo, a reitora 
da UFRN, professora Ângela 
Maria Paiva Cruz, fez um discurso 
bastante polido durante colação de 
grau de estudantes do Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes 
(CCHLA) na semana passada. Mas, 
ao fazer a defesa do ensino público, 
aproveitou para alfinetar de leve o 
novo governo. Segundo a reitora, 
a educação superior gratuita 
está sendo ameaçada por “vozes 
obscurantistas”.

“Ninguém mexe 
em direitos, mas 

daremos novas 
alternativas para os 

trabalhadores”
Ministro da Economia, Paulo Guedes

>> Homenagem. O master 
coach Paulo Vieira (foto), 
que reuniu mais de duas mil 
pessoas no treinamento “O 
Poder da Ação” em Natal, 
recebeu da Assembleia 
Legislativa o título de cidadão 
norte-rio-grandense. A horaria 
conferida por preposição do 
deputado estadual Albert 
Dickson (Pros) foi entregue na 
sede da Federação Brasileira 
de Coaching Integral 
Sistêmico (Febracis).

Febracis / Divulgação

Valter Cam
panato / Agência Brasil
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SAÚDE

Aumento abusivo é a 
maior reclamação de 
clientes de planos

O Rio Grande do Norte tem 
517 mil usuários de planos de 
saúde, dos quais 300 mil estão 
concentrados em Natal, mas, 
quando se trata de reclamações, 
o número é baixo: apenas 158 no 
ano passado e 134 em 2017. Essa 
constatação foi feita pelo advogado 
Cyrus Benavides, que comandou o 
Procon estadual por quatro anos. 
E a principal queixa é em relação a 
aumentos abusivos.

Em entrevista ao programa 
“Agora é a hora”, apresentado por 
Renato Dantas, com a participação 
dos jornalistas Joaquim Pinheiro 
e Jalmir Oliveira, na rádio Agora 
FM (97,9), Cyrus Benavides, 
acompanhado da também 
advogada Keyla Azevedo e do 
médico hematologista Enildo Alves, 
disse que os planos de saúde só 
prosperaram porque a saúde pública 
está longe de conter as demandas 
sociais, mas a crise econômica que 
ainda assola o país fez com que 12 
milhões de pessoas deixassem de 
pagar e voltaram para o Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Para a advogada Keyla 
Azevedo, especialista em planos de 
saúde, a maior parte da população 
não tem ideia do que realmente 
tem direito e sequer sabe o que 
está pagando. Ela, junto com 
Cyrus Benavides, vem realizando 
uma série de palestras sobre a 
difusão dos direitos nos planos de 
saúde, aconselha aos clientes a 
procurarem esclarecimentos com 
advogados, ou pelo próprio Procon. 
“Mudança de plano, mesmo para 
pagar menos, pode significar perda 
de direitos e pessoas com mais 
de 60 anos devem ficar ainda 
mais atentas para evitar reajustes 
abusivos”, disse. l

Thinkstock

São 571 mil usuários no RN
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www.leroymerlin.com.br

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 12/02 ate 15/02/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.
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   NATAL - RN - BR 101, Nº 4500, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 8h às 19h

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

ofertas 
imperdíveis
12/02 a 15/02

Tudo para você construir e reformar a sua casa.

Ganhe 5% de desconto* na apresentação deste impresso (exceto produtos em ofertas*)

R$ 79,90 
 cada  

PAPEL DE PAREDE VINÍLICO
Mod. Bambú, 53cmx9,5m. Evolux. 
Cada rolo cobre até 5m².
CÓDIGO: 89977804

R$ 159,90 
 cada  

PAPEL DE PAREDE TNT
Mod. Texturizado, 53cmx10m. Inspire. 
Cada rolo cobre até 4,5m².
CÓDIGO: 88074952

R$ 239,90 
 cada  

GABINETE PARA BANHEIRO 
COM ESPELHO  
Mod. Maximos, 57cmx46cmx35cm 
nas cores preta ou branca. Policlass.
CÓDIGO: 89200531-89200524 

Exclusividade  

R$ 299,90 
 cada  

BOX VIDRO DE CORRER 6MM
100cmx190cm, incolor, com kit  
na cor branca. Speed Temper.
Instalação e acessórios não inclusos.
CÓDIGO: 89641965

Exclusividade  

R$ 69,90 
 cada  

VARAL DE CHÃO
122cmx56cmx80cm, em aço. Sensea. 
CÓDIGO: 89822005

Exclusividade  

R$ 49,90 
 cada  

CADEIRA DE PRAIA
54cmx70cm, em alumínio,  
diversas cores. Belfix. 
CÓDIGO: 89978672-89978651-89978665
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Exclusividade  

R$ 129,90 
 cada  

PIA DE COZINHA
Mod. Standard, 120cmx53cmx12cm, 
cuba oval, em aço inox polido. Delinia.
CÓDIGO: 89234712

R$ 14,90 
 m2  

FORRO PVC 
400cmx20cm, 500cmx20cm, 
600cmx20cm ou 700cmx20cm, 
na cor branca. Permatti.
CÓDIGO: 89347083-89347090-
89347104-89347111

R$ 39,90 
 cada  

AXTON RESERVATÓRIOS
18kg, impermeabilizante para 
parede e reservatório, na cor 
cinza. Axton. 
CÓDIGO: 89309465

R$ 99,90 
 cada  

CADEIRA
Mod. Nature, 81cmx42cm, diversas cores. Forte Plástico. 
CÓDIGO: 89902974-89902960-89902953-89902946
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Votação de projeto que acaba com 
paridade entre MP e Justiça é adiada

DECISÃO

José Aldenir / Agora RN

Procurador-geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, quer acabar com paridade para evitar
que membros do MPRN tenham perdas salariais em função do rebaixamento de entrâncias

Um pedido de vistas da procura-
dora Iadya Gama Maio adiou para 
quinta-feira, 14, a continuidade da 
votação no Colégio de Procurado-
res do Ministério Público Estadual 
(MPRN) de um projeto que pode 
acabar com a paridade entre a ins-
tituição e o Poder Judiciário, no Rio 
Grande do Norte.

O projeto, que impediria os 
membros do MPRN de terem 
perdas salariais, é defendido pelo 
procurador-geral de Justiça, Eudo 
Rodrigues Leite, que é candidato à 
reeleição em 2019. Na última ses-
são do Colégio de Procuradores, na 
quinta-feira, 7, dos 17 membros com 
direito a voto, nove votaram: cinco 
contra a proposta de Eudo Leite e 
quatro a favor. A votação foi inter-
rompida devido ao pedido de vistas 
de Iadya Gama.

Eudo Leite Rodrigues defende 

a revogação dos artigos 47 e 133 da 
Lei Orgânica do Ministério Público, 
alterando a paridade entre a organi-

zação do Poder Judiciário e a insti-
tuição e, por consequência, o status 
até então vigente entre promotores 

e juízes nas comarcas.
Segundo o Agora RN apurou, 

desde a criação da Lei Orgânica do 
MPRN, em 1996, é a primeira vez 
que uma proposta nessa linha é for-
malizada no Estado.

O documento apresentado pelo 
procurador-geral de Justiça é uma 
reação a uma lei proposta pelo 
Tribunal de Justiça que prevê eco-
nomia de recursos no Judiciário a 
partir do rebaixamento de entrân-
cias distribuídas pelas comarcas do 
Estado e isso aconteceu no fim do 
ano passado.

Com essa medida do TJ, os 
vencimentos mensais dos titulares 
futuros das comarcas, tanto juízes 
como promotores, perderiam 5% em 
valor, produzindo economia para o 
Executivo em tempos de crise fiscal.

Procurado pela reportagem, o 
PGJ não respondeu. l

Colégio de Procuradores do MPRN deve voltar a se reunir na próxima quinta-feira

ENGAVETADO

Edson Fachin arquiva investigação
sobre Garibaldi Filho pela Lava Jato

Moreira Mariz / Agência Senado

O ministro Edson Fachin, re-
lator da Operação Lava Jato no 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
decidiu fatiar a denúncia apre-
sentada pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR) contra a anti-
ga cúpula do MDB no Senado por 
integrarem organização crimino-
sa que teria recebido propinas e 
desviado recursos públicos em um 
esquema de corrupção na Trans-
petro. A denúncia foi apresentada 
pelo então procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, em se-
tembro de 2017.

Fachin decidiu manter ape-
nas no STF a investigação sobre o 
senador Renan Calheiros (MDB-
-AL) e arquivou a apuração sobre 
o ex-presidente José Sarney (MA) 
e o ex-senador Garibaldi Alves Fi-
lho (RN), apontando haver pres-
crição no caso dos dois.

Fachin ordenou o envio à 
Justiça Federal do Rio de Ja-
neiro as investigações contra 

os ex-senadores Valdir Raupp 
(RO) e Romero Jucá (RR), que 
perderam o foro privilegiado ao 
encerrarem seus mandatos no 
Congresso Nacional.

Procurada pela reportagem, 

a assessoria de Renan informou 
que a investigação será arquiva-
da por “absoluta falta de provas 
porque jamais cometeu ilícito”.

Os demais políticos também 
negam irregularidades. l

Ex-senador potiguar (foto) foi alvo de ação protocolada por ex-procurador-geral

SEGUNDOS
EM QUINZE

TRF 4 aprova, e Luiz Bonat 
é o novo juiz da Lava Jato
Luiz Antônio Bonat é o novo juiz 
federal da Operação Lava Jato em 
Curitiba. Ele vai assumir a cadeira 
que foi ocupada pelo atual ministro 
da Justiça, Sérgio Moro, na 13ª 
Vara Federal da capital paranaense. 
Bonat foi aprovado por unanimidade 
pelo Tribunal Regional Federal da 
4.ª Região (TRF4) – que abrange 
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. A cadeira de Moro vem 
sendo ocupada interinamente pela 
juíza Gabriela Hardt. Na semana 
passada, ela condenou o ex-
presidente Lula em uma das ações 
da Lava Jato a 12 anos e onze 
meses de reclusão por corrupção 
ativa e passiva e lavagem de 
dinheiro no caso do sítio de Atibaia.

Nathan D’Ornelas / TRF-4
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Proposta da reforma da Previdência 
deve ser anunciada semana que vem

EXPECTATIVA

José Aldenir / Agora RN

Secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, 
apresentou projeto para aposentadoria de policiais ao ministro da Justiça, Sérgio Moro

O secretário de Previdência e 
Trabalho, do Ministério da Econo-
mia, Rogério Marinho apresentou 
ao ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Sérgio Moro, a pro-
posta da equipe econômica sobre 
as aposentadorias especiais dos 
policiais. Segundo ele, os dois mi-
nistérios e a Casa Civil trabalham 
juntos por uma estratégia para 
que o pacote anticrime e a reforma 
da Previdência possam tramitar 
ao mesmo tempo no Congresso.

“Estamos conversando com vá-
rios ministros sobre a finalização 
do texto da reforma e apresentei a 
Moro a proposta para as aposen-
tadorias dos policiais, que são de 
responsabilidade do Ministério da 
Justiça”, afirmou Marinho. “Moro 
já conhece o teor da medida, mas 
a proposta só deve ser anunciada 
entre os dias 19 e 21 deste mês”, 
acrescentou, ao ser perguntado 
sobre detalhes do texto.

Segundo Marinho, a conversa 
com Moro também serviu para 
apresentar as primeiras medidas 

já tomadas em relação à medida 
provisória de combate à fraude 
em benefícios previdenciários e 
assistenciais. Perguntado pelos 
jornalistas se o trâmite da refor-
ma da Previdência no Congresso 
não pode ser atrapalhado pelas 

discussões do pacote anticrime 
apresentado por Moro, Marinho 
avaliou que a Casa Civil deverá 
estabelecer a estratégia mais ade-
quada para que ambas as maté-
rias sejam votadas.

O secretário disse ainda que as 

negociações com os militares para 
o envio de um projeto de lei sobre 
suas aposentadorias, em paralelo à 
reforma da previdência, têm avan-
çado muito. “O presidente Jair Bol-
sonaro já tomou a decisão, desde o 
início do seu governo, de que os mi-
litares também estarão no processo 
de reforma”, acrescentou.

Questionado se o governo já co-
locou no papel ao menos parte das 
medidas em estudo para o apro-
fundamento da reforma trabalhis-
ta, como a criação de uma carteira 
verde e amarela, com menos direi-
tos, o secretário não respondeu. “O 
ministro Paulo Guedes falou disso 
ontem”, limitou-se a dizer.

Na quinta-feira, 7, Guedes 
voltou a atacar a atual legislação 
trabalhista, classificando-a como 
fascista, e negou que o governo 
pretenda mexer em direitos cons-
titucionais como férias e 13.º salá-
rio. Ele confirmou, porém, estudos 
para a criação de um novo regime 
que teria menos direitos, mas 
mais empregabilidade. l

Rogério Marinho (foto) teve reunião na semana passada com ministro Sérgio Moro

DÍVIDAS

RN firma acordo com a Justiça para
pagar R$ 700 milhões em precatórios

Instagram / ReproduçãoO Governo do Rio Grande do 
Norte fechou acordo com o Tribunal 
de Justiça para o pagamento de dí-
vidas de precatórios na ordem de R$ 
700 milhões. O Estado tem, agora, 
até 2024 para quitar débitos gerados 
por decisões judiciais.

O Executivo estadual é, hoje, o 
maior devedor de precatórios no Rio 
Grande do Norte, cujo valor repre-
senta 75% do total em dívidas no Es-
tado. Os precatórios são as dívidas 
contraídas pelos governos em todas 
as esferas, quando são condenados 
em instância final pela Justiça a 
pagar a pessoas físicas ou jurídicas.

Segundo a Secretaria Estadual 
de Planejamento e Finanças (Se-
plan), nos primeiros quatro meses 
de 2019, entre janeiro e abril, para 

o reequilíbrio das contas do Estado, 
serão utilizados recursos dos depósi-
tos judiciais do próprio Tribunal de 
Justiça, além do Tribunal Regional 
do Trabalho e do Tribunal Regional 
Federal, para amortizar a dívida.

Após este período, segundo a 
Seplan, será feita uma renegociação 
da dívida para a definição das novas 
parcelas mensais a serem pagas até 
dezembro de 2024. Até então, o valor 
definido das parcelas mensais seria 
de R$ 9,4 milhões.

Além dos R$ 700 milhões, o Esta-
do tem outra dívida de quase R$ 60 
milhões. Em acordo com o Tribunal 
de Justiça, o passivo foi parcelado em 
mensalidades de cerca de R$ 900 mil, 
com pagamentos iniciados em janei-
ro e também agendados até 2024. l Reunião entre governadora Fátima Bezerra e João Rebouças, presidente do TJ (gravata vermelha)
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> ROSA
Sagarana é o primeiro 
título de Guimarães Rosa 
na editora Global. A nova 
edição sairá até final de 
março com uma grande 
introdução de Walnice 
Nogueira e um ensaio de 
Antônio Cândido.

>> MEDO
A democracia brasileira 
tem medo de Lula. Não 
quer que a lei possa 
apenas punir os crimes 
dos quais é acusado. Quer 
trancafiá-lo num presídio 
para destruí-lo. Coisa de 
republiqueta raivosa.

>> ENQUANTO...
Isso, numa prova de 
que a prisão no segundo 
julgamento por tribunal 
é inconstitucional, Sér-
gio Moro pede apoio da 
Câmara e do Senado para 
incorporá-la às pressas ao 
texto da Constituição.

>> DOM
Além de pastor do povo de 
Deus em Mossoró e suas 
vastas terras diocesanas, 
Dom Mariano Manzana 
mostra ser bom adminis-
trador à frente da gestão 
do patrimônio da Igreja de 
S. Luzia.

>> MAIS
Como se não bastasse 
o apuro financeiro que 
hoje a Diocese demonstra, 
uma terra que venceu 
Lampião e Jararaca, todos 
os imóveis de S. Luzia 
são rentáveis. Um bom 
exemplo para Natal.

>> SAÍDA
A ex-deputada Larissa Ro-
sado, sem mandato e sem 
perspectiva, pode ocupar 
uma secretaria da prefeita 
Rosalba Ciarlini ou espera 
dois anos para disputar 
um mandato de vereadora 
em 2020. 

>> CENA
Desta vez a boa tradição do PT na área de comunicação não funcionou. 
Foi confusa e sem sustentação lógica seu desmentido formal dos R$ 
400 milhões surgidos e desaparecidos do Portal da Transparência. O 
remendo deixou o portal obscuro. E o critério de pagamento do mês de 
fevereiro, começando por quem ganha acima de R$ 6 mil, incluídos na 
faixa os salários da governadora, secretários e cargos comissionados, 
foi algo de simplesmente desastroso e abjeto. 

>> POESIA
Fotos inéditas enriquecem 
a iconografia da poesia 
completa de Mirian Coeli 
em ‘Branco & Nanquim’. 
Organização de Eli Celso, 
seu filho e também poe-
ta. Uma bela edição Sol 
Negro. 

>> DIANA
Não disse? Alex Medeiros 
é lascivo e sonso. Colecio-
nava o Fantasma para ver 
Diana Palmer de maiô, 
belíssima, no lago da Ca-
verna da Caveira. Ciúme, 
ciúme. Diana nunca deu 
bolas pra ele.

>> PAX - I
Natal precisa perder 
essa mania tola e feia de 
rebatizar ruas e lugares 
contribuindo para uma 
duplicidade de topônimos e 
em prejuízo da fixação real 
da toponímia tradicional e 
histórica.

>> PAX – II
As novas gerações já não 
se referem ao Palácio 
Potengi, rio que banha 
a cidade, mas agora à 
Pinacoteca do Estado. A 
Travessa Pax, calçada 
com cabeça-de-negro, tem 
agora dois nomes.

>> PAX – III
É justo homenagear o 
músico K-Ximbinho com 
espaço, mas não tem 
sentido fazê-lo como se 
fosse nova denominação da 
Travessa Pax. A família de 
Augusto Severo morou ali 
anos e anos.

>> PAX - IV
Já não bastou retirar seu 
nome quando do fecha-
mento do aeroporto, uma 
injustiça que poderia ser 
reparada. Se o Estado não 
preservar seus nomes, a 
quem caberá a legitimida-
de para fazê-lo?

Falou-se muito da lua, Senhor 
Redator. Da lua que passou. Gran-
de, sanguínea. Como se desenhada 
com o avermelhado de uma gra-
vura no traço sensual de Goya. Dos 
que caminharam para vê-la nascer, 
levando seus segredos e seus so-
nhos. Cecília Meireles tinha razão, 
as pessoas são como a lua: há dias 
que ficam em casa e noites que vão 
pra rua. Naquela noite, deixou o seu 
quarto, o livro e o pão, tirou a roupa 
cinza da timidez, pendurou num ca-
bide do armário, e saiu. 

Que intensos ciúmes, Senhor 
Redator, de repente nascem da lua 
quando a vida, livre de todos os 
presságios, vence o pudor. O cronis-
ta Antônio Maria, um dos maiores 
líricos da crônica brasileira, dizia que 
o rosto do ser humano se desfaz 
de todas as tramas quando dorme. 
Deve ser verdade. Nunca me vi as-
sim, dormindo. Já Mário de Andrade 
reclamava das rugas. Para ele, são os 
caminhos por onde a vida passou. 
Naquela noite da lua grande nin-
guém a viveu dormindo. 

E como sou um aluado, em 
quem a loucura, embora mansa, faz 
traquinagens, sempre guardei aqui 
o que estes olhos encontraram per-
to e longe. Lembro uma tarde, em 
Paris, numa daquelas ruazinhas que 
desaguam nas águas do Sena como 
se fossem pequenos rios. Mexia nos 
livros expostos numa mesa grande 
quando os olhos caíram sobre um 
pequeno volume, azulado, com o 
título: ‘Les poétes de la Lune’. E uma 
lua na capa, entre plátanos, amarela-
da pelos anos.

Trouxe comigo o livrinho cheio 
de poetas e poemas franceses. Dos 
mais célebres aos mais anônimos, 
todos iluminados pela lua de Paris. 
Sabia que aqui, na estante dos auto-
res locais, estava a antologia ‘A Lua’, 
organizada pelo velho Malba Tahan, 
e reunindo lendas e tradições, sím-
bolos e mitos, poemas e canções. 
Por uma razão: lá estão Henrique 
Castriciano, Auta de Souza, Palmyra 
Wanderley e Câmara Cascudo com 
velhas tradições da lua e seus mis-
térios. 

Da antologia de Malba Tahan 
nunca saiu o anunciado segundo 
tomo. Ainda assim, não é a única 
reunião antológica da lua. Há uma 
outra - ‘Coletânea de Poetas da Lua 
e das Estrelas’, lançada em 2012, se-
leção e prefácio de Bira Câmara que 
também é o editor. Não é pobre, 
mas tem a humildade dos pequenos 
livros sem glória. E lá está o grande 
Gerard de Nerval, aquele tristíssimo 
e belo poeta do penumbrismo fran-
cês, a cantar o sol negro de sua alma 
melancólica. 

Veja, Senhor Redator, o que é 
ter a carga dos anos sobre os om-
bros e guardar nas páginas dos 
livros as grandezas e misérias da 
vida. Nem pensei na graça do an-
dar, na solidão dos passos quando 
caminham para a lua. Casto e puro, 
perdido entre velhas afeições ador-
mecidas na alma, só pensei na lua. 
A lua grande. Sanguínea. Tingindo a 
vida e os sonhos. E, sonâmbulo, com 
a lua na mão, também fui, piedoso, 
escondê-la do sol. Guardá-la no co-
ração. Como Baudelaire.

Lua

PALCO CAMARIM

“ “Cada um é uma lua e tem um 
lado escuro que nunca mostra”

Mark Twain, 
escritor norte-americano (1835-1910). 
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Falta união ao turismo no Rio Grande 
do Norte, avalia presidente da Abav

ALERTA

Divulgação / Abav

Para Abdon Gosson, classe política, administração pública e a iniciativa privada precisam ter agenda 
clara para setor turístico. Ele defende manutenção da isenção do ICMS sobre o querosene de aviação

Com um aeroporto de padrão in-
ternacional, uma hotelaria situada 
entre as melhores do Brasil e uma 
localização geográfica privilegiada 
pela proximidade da Europa, a falta 
de uma oferta maior de voos para o 
Rio Grande do Norte só pode ser ex-
plicada pela falta de uma articulação 
maior da classe política do Estado.

É o que pensa o presidente da 
Associação Brasileira das Agências 
de Viagem no RN (Abav), Abdon 
Gosson, em entrevista ao Jornal 
Agora, na Agora FM (97,9 FM). 
Otimista em relação a uma recupe-
ração da economia, Gosson não vê 
outra saída para o RN a não ser a 
união imediata dos parlamentares 
potiguares em torno da bandeira do 
turismo do RN, onde os diferenciais 
competitivos oferecidos pela nature-
za se somam a equipamentos que po-
dem ajudar a promoção do destino.

“Temos de longe a melhor hote-
laria e podemos nos transformar na 
capital da gastronomia. Basta que 
todos – Estado, municípios, classe 
política e iniciativa privada – des-

montem seus palanques e criem 
uma agenda focada no turismo”, 
afirmou Gosson.

Ele criticou a demora da gestão 
da à época governadora Rosalba 
Ciarlini de baixar as alíquotas do 
ICMS sobre querosene de aviação 
(QAV). O incentivo, iniciado ainda 
na administração da governado-
ra Wilma de Faria e retomado na 

gestão Robinson Faria, pretendia 
estimular empresas a aumentarem 
suas escalas no RN para reabaste-
cer as aeronaves. Atualmente, essa 
isenção tem sido examinada no 
governo Fátima Bezerra, que não 
viu consequências positivas nessa 
renúncia fiscal do ponto de vista de 
atração de novos voos.

“Até São Paulo, que é o portão de 

entrada do País e relutou por muito 
anos em conceder a isenção, rendeu-
-se ao movimento iniciado lá atrás 
pelo governo Robinson e, junto com 
outros estados, baixou sua alíquota 
sobre o QAV para 12%”, lembrou o 
presidente da Abav.

Então, por que outros estados 
do Nordeste, como Fortaleza e Re-
cife, conseguiram atrair mais voos, 
enquanto o RN não? Gosson diz que 
já se fez essa pergunta muitas vezes. 
Depois que essas capitais atraíram 
as bases operacionais das principais 
companhias do mundo, o compor-
tamento focado de suas bancadas 
parlamentares, somadas à união de 
esforços de administrações públicas 
e lideranças empresariais, fizeram 
toda a diferença.

Agora, com uma grade reduzida 
de voos no RN, o presidente da Abav 
vê problemas caso a governara Fá-
tima Bezerra, por conta da situação 
fiscal, resolva subir a atual alíquota 
do QAV. “Logicamente, corremos de 
perder ainda mais os poucos voos 
que já temos”, alertou. l

Abdon Gosson não vê saída para o RN a não ser a união em prol do turismo

ESTATÍSTICAS

RN registra redução do número de 
roubo de veículos no mês de janeiro

Reprodução / Agora RN

O registro de roubos de veículos 
no Rio Grande do Norte apresentou 
redução de 28,4% em janeiro de 
2019, segundo dados da Secretaria 
Estadual de Segurança Estadual 
Pública e Defesa Social (Sesed). O 
resultado decorre da comparação 
com o mesmo período de 2018.

Nos primeiros 31 dias deste ano, 
de acordo com a Sesed, foram rou-
bados 465 veículos, contra 649 no 
mesmo período de 2018. Apesar da 
redução, o número de crimes pode 
ser considerado alto, pois a média 
diária é de 15 ocorrências – ou de um 
roubo a cada duas horas e quarenta 
minutos.

No último dia 5, a Delegacia 
Especializada de Defesa da Proprie-
dade de Veículos e Cargas de Natal 
(Deprov) passou a ter um novo titu-

lar, o delegado Normando Feitosa, 
que atuava na cidade de Macaíba. 
Em entrevista ao programa Pa-
trulha Agora, da rádio Agora FM 
(97,9 FM),  Normando afirmou que 
pretende adotar medidas para me-

lhorar a estrutura de atendimento 
ao público. O espaço está localizado 
na zona Sul de Natal. “Primeiro, eu 
vou fazer uma assepsia no local do 
trabalho”, assegurou o delegado da 
Deprov. l

O mês de janeiro de 2019 fechou com 649 veículos roubados no RN

SEGUNDOS
EM QUINZE

Atividade física protege 
cérebro contra o Alzheimer
Atividades físicas, sociais e de 
lazer praticadas por idosos e 
pacientes com doença de Alzheimer 
podem ajudar a preservar funções 
cognitivas e a retardar a perda 
da memória, mostra novo estudo 
desenvolvido na Universidade de 
São Paulo (USP) e na Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo. Os estímulos promovem 
mudanças morfológicas e funcionais 
no cérebro, que protegem o órgão 
de lesões que causam as perdas 
cognitivas.

Marcello Casal jr/ Agência Brasil
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Movimento “Viva o Centro” revitaliza
o comércio na região de Cidade Alta

CIDADANIA

José Aldenir / Agora RN

Bairro passou por um verdadeiro “banho de loja” nos últimos meses, com ações de limpeza urbana, 
melhoria da iluminação pública, reforço da segurança e a inclusão no roteiro de eventos de Natal

O bairro da Cidade Alta, na 
zona Leste de Natal, um dos prin-
cipais centros comerciais da capital 
potiguar, enfrentava ao longos dos 
últimos anos um penoso ocaso, a 
partir da confluência de diversos 
fatores: crise econômica, redução 
dos consumidores, degradação do 
espaço urbano e o fechamento de 
diversas lojas.

O quadro começou a mudar 
em decorrência da vontade da-
queles que vivenciam no dia a dia, 
na pele, a realidade do local: os 
empresários e moradores. Surgia 
em setembro de 2018, de forma 
espontânea, o movimento “Viva 
o Centro”, que passou a “vestir a 
camisa” do bairro com o intuito de 
recuperá-lo. O grupo conta hoje 
com 300 integrantes.

Os primeiros frutos da ação, 
segundo o empresário Delcindo 
Mecena, um dos organizadores do 
“Viva o Centro”, começaram a ser 
colhidos agora. “O movimento mu-
dou muita coisa no bairro. Antes, 
a região estava abandonada, sem 
segurança, sem limpeza, sem ilu-
minação, ou seja, esquecida pelos 
órgãos públicos. Tivemos o início 
das atividades a partir do interesse 
dos próprios empresário, que en-
camparam a mudança”, explica.

O grupo formado por empresá-
rios e até moradores decidiu não 

esperar pela iniciativa dos órgãos 
públicas. “Passamos a discutir 
uma questão: por que a população 
estava abandonando o centro da 
cidade? A partir disso, buscamos 
apoio dos órgãos públicos e de en-
tidades da sociedade civil, para 
que pudéssemos trabalhar para a 
revitalização do bairro”, detalha 
Delcindo.

Em poucos meses, o bairro pas-
sou por um verdadeiro “banho de 
loja”, com ações de limpeza urbana, 
melhoria da iluminação pública, 
reforço da segurança e a inclusão 
da Cidade Alta no roteiro de even-

tos de Natal. “O centro estava fora 
da rota de festas. Pedimos que o 
bairro fosse incluído, e consegui-
mos. Recebemos iluminação nata-
lina e também uma estrutura para 
shows. Tivemos um aumento do 
público na região”, lembra.

Ainda de acordo com o empre-
sário, que é proprietário de uma 
loja de roupas na Rua João Pessoa, 
as melhorias ocorridas nos últimos 
já promoveram o aumento do pú-
blico. “Houve um aumento ao longo 
dos últimos meses. Observamos 
um crescimento entre a 15% a 20% 
desde o início das atividades do 

movimento Viva Centro”, aponta.
Além disso, ele observa, tam-

bém, a retomada na abertura de 
novos empreendimentos comer-
ciais. “A abertura de loja está 
aumentando muito. Todos os dias 
abre um novo empreendimento. O 
centro de Natal voltou a ser um 
desejo do empresário. Quem saiu, 
está voltando; e quem não estava, 
já está vindo”, avalia.

Segundo Augusto Vaz, presi-
dente da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Natal (CDL), a retomada 
da abertura de empreendimentos 
no bairro de Cidade Alta também 
está relacionada com a recupera-
ção do varejo. Dados da Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) projeta 
um crescimento de 5,2% nas ven-
das em 2019. 

“Estamos vendo uma recupera-
ção de todo o comércio de rua. Há, 
de fato, uma retomada no setor. 
Não temos números, mas é visível 
a abertura de novas lojas no Cen-
tro”, detalha Vaz.

Além disso, ele avalia como 
necessárias mais algumas ações 
para a melhoria da estrutura da 
região. “Estamos discutindo [com o 
Município] a retomada do sistema 
de estacionamento rotativo. É uma 
ação que pode ajudar ainda mais 
na recuperação do bairro”, finaliza.

Ação no centro da capital é formado por empresários e moradores da região
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Agronegócio critica suspensão
de processos sobre tabela do frete

BRIGA NA JUSTIÇA

José Aldenir / Agora RN

Representante do setor diz que, em algumas semanas, começará colheita de safra e
janela ficará mais estreita para resolver o assunto antes que ele cause danos mais graves

O diretor executivo da Associação 
Brasileira do Agronegócio (Abag), 
Luiz Cornacchioni, qualificou como 
“ruim” a decisão do ministro Luiz 
Fux, do STF, de suspender todas 
as ações judiciais no País ligadas ao 
tabelamento mínimo do frete. Para 
o representante da Abag, a medida 
“cria insegurança jurídica”. Além dis-
so, “o agronegócio fica sem alternati-
vas para tentar resolver na Justiça”.

“Estamos longe de gostar da deci-
são, foi ruim”, confirmou Cornacchio-
ni. “Já estávamos com uma margem 
(jurídica) de manobra apertada por-
que está tudo parado no Supremo, 
agora não ficamos com manobra 
nenhuma. Ficou absolutamente im-
possível, suspendeu tudo até que se 
tenha decisão do colegiado”, afirmou.

Cornacchioni disse que uma pos-
sibilidade seria fazer um pedido para 
que o assunto entre com urgência na 
pauta do Supremo, mas que ainda 
não sabe se seria possível ou “uma 

boa ideia”. Nesta semana, a Abag se 
reunirá com outras instituições e o 
assunto estará na pauta.

O diretor executivo lembrou que, 
em algumas semanas, se entrará em 

plena colheita de safra e que a jane-
la ficará mais estreita para resolver 
o assunto antes que ele cause danos 
mais graves. “Todos os produtores 
já estão prevenidos quanto a isso, 
porque estamos arrastando a decisão 
desde junho do ano passado, então 
logicamente, cada um a seu jeito, se 
adaptou ao problema. Mas é óbvio 
que havia expectativa de que decisões 
consensuais e razoáveis fossem an-
dar e ser decididas pelo Judiciário”.

A edição de uma tabela com pre-
ço mínimo para fretes rodoviários no 
País foi uma das respostas do governo 
do ex-presidente Michel Temer para 
pôr fim à paralisação dos caminho-
neiros, que em maio do ano passado 
provocou uma crise de abastecimento 
no País. l

Edição de tabela do frete foi uma das medidas para encerrar paralisação de caminhoneiros

Quantidade de cães e gatos 
abandonados cresce no verão

ANIMAIS

José Aldenir / Agora RN

É comum em quase todas as 
cidades do Rio Grande do Norte 
encontrar animais de estimação 
abandonados nas ruas. Entretanto, 
este número tem aumentado signi-
ficativamente durante o verão. De 
acordo com estimativas de ONGs 
que cuidam de animais rejeitados, 
o número de cães e gastos nesta 
situação, entre dezembro e março, 
aumenta cerca de 15%.

O principal motivo seriam as 
viagens de férias de alguns tuto-
res, que acabam largando os cães e 
gatos nas ruas (ou até mesmo nas 
próprias casas), sem pedir que al-
guém cuide do local no período em 
que estiverem fora.

Para o veterinário Pollastry 
Diógenes, que tem notado essa re-
alidade, o abandono acaba desen-
cadeando outros problemas, como 
a superpopulação de animais em 
situação de rua.

“A maioria dos animais não são 
castrados e, por isso, vários filhotes 
nascem diariamente, aumentando 
ainda mais os índices. Esse cresci-
mento descontrolado acarreta aci-
dentes e novas doenças entre eles”, 

explicou o profissional.
Pollastry alertou para a neces-

sidade da conscientização sobre a 
posse responsável. “É preciso que os 
tutores ou donos, como costumam 
ser chamados, tenham a responsa-
bilidade de cuidar do animal. De-
vido a facilidade do comércio hoje 
em dia, muitos encaram o cão e o 
gato como um produto, que pode ser 
facilmente descartado, e não é bem 
assim”, destacou o veterinário.

O abandono de animais em lo-
gradouros públicos é crime previsto 
em lei. Quem cometê-lo pode ser pu-
nido com prisão, multa e perda da 
guarda do animal. l

Abandono aumenta cerca de 15%
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“ As jornadas
da vida são bolas

de sonho”

(Moacyr Franco)

>> Luto nas telas. Morreu 
sexta-feira o ator inglês Albert 
Finney, que se destacou com 
seus papeis em filmes como Tom 
Jones (1963), Assassinato no 
Expresso Oriente (1974), O Fiel 
Camareiro (1983), A Sombra do 
Vulcão (1984), Erin Brockovich 
(2000) e Operação Skyfall 
(2012), entre tantos. Finney 
conseguiu brilhar por cinco 
décadas longe dos holofotes de 
Hollywood. Tinha 82 anos.

>> Promessa. O jovem Diego Lainez, 
18 anos, foi recebido pela diretoria 
e torcida do Sevilha, na Espanha, 
com a pompa de grande celebridade. 
Apelidado de “Messi Mexicano”, foi 
contratado pelo time alviverde por 
cinco temporadas (até 2024) e chegou 
com a promessa de arrebentar em La 
Liga. Vamos ver.

>> Sonhos. Dois cariocas, dois 
catarinenses, um sergipano, um 
mineiro. Seis das vítimas fatais 
no incêndio do CT do Flamengo 
tinham os mesmos sonhos da 
maiorias dos meninos como eles: 
ser profissional para ajudar suas 
famílias, que por não terem outro 
horizonte depositavam fé nos pés 
dos seus filhos.

>> As castas. Enquanto o governo 
faz contorcionismos matemáticos 
para vislumbrar o equilíbrio 
nas contas públicas, e a grande 
maioria do funcionalismo encara 
os sacrifícios impostos pela crise, 
setores privilegiados da gordurosa 
máquina fazem pressão para a 
governadora aumentar salários.

>> Agouro. Nunca uma vitória 
gerou tanto trauma nos derrotados 
quanto a eleição de Jair Bolsonaro. 
E as consequências emocionais 
da derrota geram até agora um 
sentimento de vingança enrustido 
nos comentários e postagens de 
centenas de eleitores de Haddad. O 
desejo de Bolsonaro morrer é visível.

>> Mau serviço. Cada dia mais 
complicado o serviço da Uber por 
todo canto. Reclamações crescendo 
em cidades grandes e médias. Em 
Natal, os casos de mau atendimento 
se multiplicam narrados em grupos 
de WhatsApp. O mais recorrente 
é com motoristas chiliquentos que 
não aceitam esperar 5 minutos.

>> Inquisição. A “streamer” 
(pessoa que faz entradas ao vivo 
nas redes de vídeo) Helena Live 
postou em várias redes que ela 
foi banida da plataforma Twitch 
pelo fato de ter comentado que 
existem apenas dois sexos, homem 
e mulher. A militância do lacre 
imagina que nos humanos há 
algumas dezenas de sexos.

>> Pendenga. O comentarista 
Neto, da Band, foi um jogador 
mediano atuando no meio-campo do 
Corinthians. O apelido “Craque Neto” 
é um exagero generoso de Milton 
Neves. Mas o cara está cobertíssimo 
de razão em relação ao Neymar, um 
mimadinho que chegou aos 27 anos 
com uma cabecinha de 17.

Mostrar reprise do 
Bom Dia Brasil em tempos

de internet é bom pra Globo? 

(Maria Clara P. Dantas)

Devotos de Lula juram ter 
localizado um erro de

português na sentença da juíza. 

(Augusto Nunes)

Se tivesse provas 
contra o Lula, nós não

estaríamos aqui. 
(Fernando Haddad)

PICARDIA NAS REDES

Os meninos
 do Flamengo

Quando um jovem morre
a humanidade se descompleta
não em estatística demográfica

sim em essência universal
e se morrem alguns, vários

garotos e seus sonhos
é tragédia humanitária

Uma dor no Rio de Janeiro
incêndio de sempre fevereiro
avança pelos rios do planeta

Que aconteceu com esta cidade
da noite para o dia? perguntou
Carlos Drummond de Andrade

e agora essa resposta
de caos, tragédias humanas

Minha alma chora, como disse
Wally Salomão, parodiando
o Tom do Samba do Avião 

no poema Mal Secreto
E o Cristo Redentor ali
vendo tudo sem segredo

fogo ardendo no Flamengo
um Rio de calor infernal

enxurrada de lama, 40 graus
como cantou Fernandinha
purgatório da beleza e caos
Alô, tristeza do Flamengo
bem que eu quis escrever

um poema de amor
feito Antônio Maria

mas, minha valsa chora
chorinho de dor, quanta dor.
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...do portal UOL: “Gilmar 
Mendes é investigado pela 
Receita e pede apuração a 
Toffoli”;
 
...do portal jurídico Jota: 
“Moro propõe que juízes 
possam autorizar gravação 
de conversa entre advogado 
e preso. Criminalistas 
criticam a proposta e 
dizem que a norma fere a 
Constituição e os direitos da 
defesa”;
 
...do vice-presidente da 
República Hamilton 
Mourão: “Entendo que o 
debate sobre necessários 
ajustes na legislação da 
Previdência devem ser 
discutidos no Congresso 
Nacional, a quem cabe 
encontrar, pelo diálogo 
representativo da vontade 
popular, as melhores 
soluções para o País. Foi o 
que disse ao Presidente da 
CUT, Vagner Freitas”.

>> Nova presidente 
A senadora Zenaide Maia é quem 
irá presidir o Pros no Rio Grande 
do Norte. A afirmação foi feita 
pelo atual presidente da sigla no 
Estado, deputado estadual Albert 
Dickson, em entrevista exclusiva 
a esta colunista na TV Gazeta 
RN. Segundo o parlamentar, a 
senadora é muito bem vinda à 
legenda e à presidência. “Não 
tenho nenhuma vaidade em ser 
presidente de partido. Como 
senadora, Zenaide deve assumir a 
presidência”, disse ele. 
 
>> Aliado 
Ainda em conversa com esta 
colunista, Albert Dickson garantiu 
que “ajudará o Governo de Fátima” 
Bezerra na Assembleia Legislativa, 
assim como Zenaide Maia fará no 
Senado. 
 
>> Sem urgência  
Ainda na entrevista, Albert Dickson 
comentou sobre a tramitação do 
projeto de antecipação dos royalties 
do petróleo do Governo do Estado e 
adiantou que, pelo que tem visto nos 
bastidores, possivelmente a proposta 
terá que passar pelas comissões da 
Casa, ou seja, a matéria não deverá 
ser votada com urgência como pediu 
a governadora. 
Na opinião do parlamentar aliado, 
esse será o melhor caminho, pois, 
ao ser melhor debatido o projeto, 
não haverá possibilidade de erros e, 
consequentemente, maior perda de 
tempo.

>> Debatendo 
Diante das tragédias recentes 
envolvendo barragens do Brasil 
e pensando nos riscos da falta 
de manutenção das construções 
públicas no Rio Grande do 
Norte, o deputado Kelps Lima 
(Solidariedade) propôs audiência 
pública com o tema “O estado 
de conservação das barragens 
do RN”, que acontecerá nesta 
segunda-feira, 11, às 9h, no 
auditório deputado Cortez 
Pereira, na sede do Legislativo 
Potiguar. 
A audiência irá tratar de um 
projeto de lei apresentado pelo 
parlamentar no final de 2018, por 
sugestão do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (Crea), 
obrigando o poder público a fazer 
manutenção em prédios, obras e 
barragens.

>> Disposição  
“É preciso haver compreensão 
acerca da atual situação do 
Estado, que é muito grave. 
O Tribunal está à disposição 
para o diálogo dentro das suas 
possibilidades, sem abrir mãos 
das prerrogativas da Corte 
de Contas”. Do presidente do 
Tribunal de Contas do Estado, 
Poti Júnior, ao receber na 
semana passada o controlador-
geral do Estado, Pedro Lopes de 
Araújo, para discutir parcerias 
relacionadas à realização de 
cursos de qualificação do controle 
interno do Governo. O conselheiro 
Poti Júnior colocou a Escola de 
Contas Professor Severino Lopes 
à disposição para que se discuta 
formas de capacitação para o 
controle interno do Estado.  
Além da realização de cursos de 
capacitação, a Control apresentou 
ao TCE as suas primeiras ações 
nesta gestão, como a realização 
de auditorias, a reformulação 
do Portal da Transparência, a 
expansão da Ouvidoria, entre 
outros.

>> Oficial 
Ao criticar as medidas anunciadas poe Fátima Bezerra para combater 
o déficit financeiro do Estado, no plenário da Assembleia Legislativa, 
na última quinta-feira, o deputado estadual José Dias oficializou que 
fará oposição ao governo petista na Casa. Ele ressaltou, no entanto, 
que votará todos os projetos que julgar pertinentes e coerentes com o 
que acredita.

O presidente da OAB/RN Aldo Medeiros (dir.) recebendo a visita de 
cortesia do vice-governador Antônio Roberto (esq.), na última sexta

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire
Assessoria

Deputada 
Cristiane Dantas 
marcando 
presença na 
palestra do 
‘coach’ Paulo 
Vieira, “O Poder 
da Ação”

Instagram

Instagram

>> Posse 
A nova diretoria da OAB/RN, 
tendo à frente o presidente Aldo 
Medeiros, vai tomar posse em 
sessão solene nesta terça-feira 
(12). O evento está marcado 
para 18h, na Escola de Governo 
do RN, localizada no Centro 
Administrativo, em Candelária, 
Natal (RN).  
Em seguida, haverá um jantar 
(de adesão, no valor individual 
de R$ 160,00) para amigos, 
convidados e familiares dos 
dirigentes e conselheiros da 
entidade.

Desfile 
Prada Inverno 2019, 

em Milão

Divulgação
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Vitor Kley teve que ser inter-
nado às pressas no Hospital Má-
rio Covas, em Ilha Bela, no litoral 
de São Paulo, na semana passada. 
O motivo? O cantor sofreu uma 

crise de apendicite aguda.
“Já passei pela cirurgia e es-

tou me recuperando aos poucos”, 
contou nas redes sociais, tranqui-
lizando os admiradores.

NOVELAS

HORÓSCOPO

Vai esbanjar autoconfiança, mas talvez precise 
ceder um pouco para evitar dor de cabeça. Faça 
algo de que goste para se livrar do estresse. Seja 
você mesmo(a) para deixar o par encantado!

Aproveite para curtir os familiares. Mas há 
risco de se desentender com alguém da 
família por bobagens. Os laços com quem 
ama tem tudo para se tornarem mais fortes.

Se precisar de um tempinho para se isolar e 
refletir, respeite esse momento e não se cobre 
demais. Tente agir com mais discrição. Planejar 
algo mais animado com o par pode não ser fácil.

Passeio ou encontro com os familiares deve 
levantar o astral. Aproveite qualquer oportunidade 
para sair da rotina, mas sem exageros! A saúde 
pede atenção. A vida a dois se torna mais sólida.

A companhia dos amigos deve proporcionar 
momentos agitados e divertidos. Mas é 
melhor deixar as opiniões polêmicas de lado. 
O companheirismo pode crescer no romance.

Neste sábado, a tentação de gastar ou fazer 
compras por impulso pode trazer prejuízo. Mas 
há chance de ter sorte em jogo ou sorteio. Há 
sinal de momentos maravilhosos a dois.

Aproveite o sábado para tentar um visual novo ou 
dar uma atenção especial à aparência. Mudanças 
serão bem-vindas: desapegue-se do que não usa 
mais. A atração física agita a paquera.

Você vai se sentir à vontade na companhia do 
pessoal de casa. Ainda assim, talvez seja melhor 
ceder em alguns assuntos. Há chance de se 
envolver com alguém do seu passado.

Pessoas queridas que estão longe podem fazer 
uma visita e matar a saudade. Na saúde, é melhor 
evitar qualquer tipo de exagero. Seu coração 
generoso fica mais evidente na vida amorosa.

O final de semana tem tudo para ser agitado e 
divertido! Mas é melhor agir com cautela, já que 
boatos podem trazer dor de cabeça. Ao lado de 
quem ama, mantenha o astral leve.

Há sinal de mudanças inesperadas neste 
sábado. Preste atenção em seu sexto sentido. A 
convivência com filhos ou pessoas mais jovens 
deve ter momentos tensos. 

Aproveite para se divertir, mas mantenha os 
gastos sob controle. A companhia dos amigos 
pode afastar a rotina. Se tem compromisso, 
valorize a relação e não exagere no ciúme.

Gabriel conclui seu plano para impedir Valentina de se aproximar da fonte. Milu se espanta ao saber que 
Murilo é filho de Sóstenes. Afrodite e Cristiana se preocupam com Rivalda, que decide procurar Nicolau 
escondida. Marilda furta os galões com água da fonte escondidos por Valentina. 

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)

Na casa de Julia Castelo, Isabel provoca Cris, que enfrenta a vilã. Isabel alerta Alain sobre a presença de 
Cris na casa de Julia. A enfermeira do hospital descobre que Cris desapareceu. Isabel vê Cris diante do 
espelho. Josi se incomoda ao ver Daniela e Cláudio juntos. 

ESPELHO DA VIDA

Gisela fica arrasada quando Herculano confessa sua paixão por Janaína. Janaína pede para 
Herculano esquecê-la. Janice se sente aliviada ao saber que Otoniel recuperou o emprego. 
Janaína conta a Janice que Herculano é casado e tem uma filha. 

VERÃO 90

Vitor Kley cancela shows 
após ter crise de apendicite

PROBLEMA DE SAÚDE Entretanto, por causa do im-
previsto, o artista precisou can-
celar as apresentações que faria 
no fim de semana: “Queria me 
desculpar. Não vou conseguir fa-
zer o show que rolaria no Rio de 
Janeiro”.

Ainda no post, o músico lamen-
tou a situação, mas afirmou que 
em breve recompensará os fãs.

“Fico triste por isso, mas preci-
so prezar pela minha saúde, seguir 
os passos dos médicos e assim vol-
tar 100%”, completou. l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 28

PXD
DESAPONTAR

ROTINEIRA
INUTILGM
OAUSAIA

IDOLTOL
OCIDENTAL
MDORREI

FERASCEAR
NDCANGA

ASSEAROU
TALUAANO
RABIBTV

QUARTAFEIRA
LASALTOS

Decepcio-
nar; desi-

ludir

Camarão
de rios 

(?) Mande-
la, principal
líder afri-

cano

A atividade
cotidiana

Sem
nenhum

valor; im-
prestável

Glória
Menezes,

atriz 
brasileira

Ídolo, em
inglês

Meio de
transporte
de Papai

Noel 

Antigo ins-
trumento
musical

Opõe-se 
a "oriental"

É comba-
tida pelo
analgé-

sico

Pessoas de
grandes co-
nhecimen-
tos (fig.)

Maior
deserto

do mundo

(?) Braga,
técnico de

futebol
Atuais;

modernas

Fernando
Alonso,
piloto de

F1

(?)
bissexto:
tem 366

dias

(?) de Cin-
zas: início
da Quares-
ma (Catol.)

Movimen-
tos feitos

pela 
bailarina 

Ciclo de mulheres não
grávidas, entre a puber-
dade e a menopausa

Tempo presente

Aço de
panelas 
Veste

feminina

Gênero teatral oposto
à comédia

Os dois ingredientes
básicos da cerâmica

Lavar a fim 
de tornar

limpo

Sacerdote
judeu

Basta; che-
ga (interj.)

Você e eu

Vogais de
"mau"

O peixe,
no sushi
Além do

mais

Fazer
refeições
Saída de 

praia (RJ)

O satélite
da Terra

Consoantes
de "bote"

Conjunção
alternativa

Título
(abrev.)

Título de
D. João VI
Antônimo

de "lá"

Desejo do 
possessivo
De + os
(Gram.)

Metro
(símbolo)

Sexta
letra

3/ter. 4/idol. 5/feras — novas. 10/desapontar.

Instagram / Reprodução

Músico disse que vai recompensar fãs
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

LAMPIÃO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ 30.359.485/0001-75, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação (LI) para implantação de um empreendimento do ramo 
de oficina mecânica e comercialização e reposição de peças, acessórios, lubrificantes e serviços 
pertinentes ao ramo, localizada na Rua Agenor Xavier Pessoa, n° 845, Quadra 001, Lote 00009, 
Bairro Prefeito Jaime Batista, Angicos /RN.

EVALDO SOARES DE AZEVEDO NETO
Sócio Administrador / Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO

O Município de Carnaúba dos Dantas/RN, inscrito pelo CNPJ 08.088.254/0001-15, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO para a Reforma e ampliação do Centro de Referencia 
de Assistência Social “Maria Lourdes Dantas”, localizada na Rua Cesário Candido, 60, Centro 
– Carnaúba dos Dantas/RN.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

OPORTUNIDADE DE TRABALHO

A empresa SATA está com seleção aberta para: 

Agente de Proteção da Aviação Civil – APAC
Vagas exclusivas PCD

Currículos para: rh@securitysata.com.br
Colocar no título do email: cargo e CID (classificação 

internacional de doença)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 002/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA E FORNECIMENTO DE 
DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO ALUIZIO ALVES EM MACAÍBA. A sessão pública dar-se-á no 
dia 22/02/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 
08/02/2019. Pregoeiro/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, 
Processo Licitatório Nº. 003/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAR-
RO DE SOM E MINI TRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL. A sessão pública dar-se-á no dia 25/02/2019 às 08h30min, na sede da Prefei-
tura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.
rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 08/02/2019. Pregoeiro/PMM.

COMARCA DE CANGUARETAMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

OFÍCIO ÚNICO DE REGISTROS E NOTAS

EDITAL DE LOTEAMENTO
             MARIA DOS RAMOS FREIRE VIEIRA, Oficial do Registro de Imóveis do Termo-Sede da comarca 
de Canguaretama-RN, na forma da lei, etc.
   FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cum-
primento ao disposto no art 2º do Decreto Lei 58 de 10.12.1937, regulamento pelo Decreto 3.079 de 
15.09.1938, com modificações introduzidas  pelo Decreto Lei nº 271 de 28.02.1967, as quais foram in-
corporadas à Lei nº 4.591 de 16.12.1964 e, finalmente, de conformidade com os  artigos 18 e 19 da Lei 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, que por parte de 4J EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
com sede na Rua Itaporanga 164, Bloco A, bairro de Cidade da Esperança, na cidade de Natal capital 
deste Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59070-470, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.552.694/0001-
84, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN, sob o 
NIRE 24200583221, protocolo nº 11/057781-7 conforme registro em 11/10/2011, foi depositado nesta 
serventia sito a Rua André de Albuquerque, 155, nesta cidade, o memorial, plantas e demais documentos 
relativos ao imóvel de sua propriedade aprovado pela Prefeitura Municipal de Canguaretama-RN, situado 
neste município de Canguaretama-RN, o qual mede uma área de 17,95 hectares,  limitando-se ao NOR-
TE: com a estrada do fio em 272,38m; ao SUL: com terras remanescente do Sr. Douglas G. Meira Lima 
em 264,00m; ao LESTE: com terras do DNIT (margem da Rodovia BR-101)  em 625,01m; ao OESTE: 
com terras remanescente do Sr. Douglas G. Meira Lima em 711,89m, de acordo com o levantamento 
topográfico, conforme mostra a planta de situação reproduzida abaixo. Denominação: “4J EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”, CARACTERÍSTICAS: a área do loteamento corresponde a 17,95 ha 
de área, área não loteada (reserva do Município Institucional) 8.575,52m²; área dos lotes 90.685,42m², 
vias internas 38.636,76 m², área verde 19.352,00 m², composto de 15 quadras com um total de 391 lotes.
  As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido 
imóvel, deverão ser apresentadas neste cartório no endereço acima, até o prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da data da terceira (3ª) e última publicação do presente Edital, no Diário Oficial deste Estado e 
jornal de grande circulação também neste Estado. Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito 
o registro, ficando os documentos desde já à disposição dos interessados, neste cartório de Registro de 
Imóveis, durante as horas regulamentares.
  Dado e passado nesta cidade de Canguaretama-RN, aos 07 de fevereiro de 2019. 
Eu, _______ (Maria dos Ramos Freire Vieira), Oficial do Registro de Imóveis desta comarca de 
Canguaretama-RN, a digitei, subscrevi e assino.

Maria dos Ramos Freire Vieira
Oficial do Registro de Imóveis

Presidente do Fla, Landim diz que 
tragédia é a maior da história do clube

INCÊNDIO NO CT

Alexandre Vidal / Flamengo

Visivelmente emocionado, dirigente disse que a prioridade, nestes primeiros dias pós-tragédia, é 
tentar minimizar o sofrimento das pessoas que perderam seus familiares; 10 morreram no acontecido

O presidente do Flamengo, 
Rodolfo Landim, se pronunciou 
após o incêndio que atingiu na 
madrugada da última sexta-feira, 
8, o Ninho do Urubu, o centro de 
treinamento do clube rubro-ne-
gro, em Vargem Grande, na zona 
oeste do Rio de Janeiro. O dirigen-
te deu um breve pronunciamento 
aos jornalistas e disse que esta foi 
a maior tragédia da história do 
clube, que tem 123 anos de vida. 

Dez pessoas morreram e três fica-
ram feridas. 

“Estamos todos consternado. 
Esta é certamente a maior tragé-
dia pela qual esse clube já passou 
nos últimos 123 anos com a perda 
dessas 10 pessoas. Vamos agora 
tentar minimizar o sofrimento 
dessas famílias. 

O dirigente afirmou ainda que 
o clube está colaborando com as 
investigações, mas não deu deta-

lhes sobre as condições do aloja-
mento. “O Flamengo também está 
colaborando com as autoridades. 
Ninguém mais do que nós tem 
mais interesse nisso”, comentou.

Mais cedo, o tenente coronel 
Douglas Renault, porta voz do 
Corpo de Bombeiros, afirmou que 
quando os militares chegaram ao 
local, às 5h17, todo o alojamento já 
estava inteiramente tomado pelo 
fogo. l Landim, presidente do Flamengo-RJ
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Preso nos EUA, ex-presidente da 
CBF ainda recebe R$ 20 mil de pensão

CARTOLA

Brendan McDermid / Reuters

Valor refere-se à pensão parlamentar da extinta carteira previdenciária dos deputados paulistas. 
Marin foi deputado estadual por dois mandatos, de 1971 a 1979, além de governador por dez meses

Mesmo preso nos EUA, o ex-pre-
sidente da CBF José Maria Marin 
recebe pensão vitalícia do Estado de 
São Paulo no valor de R$ 20.257,80 
por mês – com os descontos e im-
postos, sobraram líquidos para o ex-
-dirigente R$ 14.914,56 no mês de 
dezembro.

O valor refere-se à pensão parla-
mentar da extinta carteira previden-
ciária dos deputados paulistas. Marin 
foi deputado por dois mandatos, de 
1971 a 1979. Também foi governador 
por dez meses, entre 1982 e 1983. O 
ex-presidente da CBF contribuiu por 
16 anos, de 1971 a 1987. Ele recebe a 
pensão há quase 32 anos, desde o dia 
16 de março de 1987.

O valor da pensão é reajustado 
na mesma proporção dos deputados 
estaduais em mandato. Em 2012, 

Marin recebia R$ 16 mil por mês.
Ao ser condenado à prisão em 

agosto do ano passado pela Corte 
Federal do Brooklyn, nos Estados 
Unidos, o ex-cartola teve US$ 3,35 
milhões (R$ 12,2 milhões na cotação 
atual) confiscados e foi multado em 
US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 4,3 mi-
lhões). Marin ainda foi condenado em 
novembro a devolver US$ 137.532,60 
(R$ 500 mil) para a Conmebol e a Fi-
fa. Desse montante, US$ 118 mil (R$ 
430,8 mil) são referentes à entidade 
sul-americana e US$ 19.532,60 (R$ 
71,2 mil) à Fifa.

Para conseguir arcar com todas 
as despesas e pagar advogados no 
Brasil e nos EUA, Marin tem vendido 
bens adquiridos no período em que 
presidiu a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF). l

José Maria Marin está preso nos Estados Unidos, acusado de corrupção 


