
Ministério Público denuncia 
policial por morte de Benes Jr.

Litro da gasolina sobe em média 
30 centavos nos postos de Natal

Laudo apontou que tiro que matou filho do deputado federal 
Benes Leocádio (PRB) partiu do PM Luiz Carlos Rodrigues.

Só esta semana, segundo sindicato dos postos, aumento do 
preço da gasolina comum nas refinarias foi de 2,42%.
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Porto de Natal fica fora de 
plano federal de privatização
Governo Jair Bolsonaro não vai colocar o terminal portuário potiguar no plano de privatizações federal,
o chamado Programa de Parcerias de Investimentos, que pretende desestatizar 10 portos em todo o País.

MOBILIDADE 05

Ministério Público cobra 
acessibilidade na Hermes
Promotoria expediu recomendação para que obra de 
recapeamento não crie obstáculos para o público.

Descida de calçada na Praça das Flores dificulta acesso de cadeirantes

INFRAESTRUTURA 07

PARCERIA 04

Governadores do 
Nordeste, incluindo 
Fátima, formalizam 
consórcio da região
Objetivo da iniciativa é articular 
políticas de atuação conjunta 
entre os nove estados, para uma 
otimização das gestões.

ENTREVISTA 16

Ex-secretário afirma 
que aposentadorias 
no setor público
são “afronta” à lei
Jaime Mariz aponta que sistema 
“perdulário” e afirma que Brasil tem 
esquema em que pobres pagam 
aposentadorias dos ricos.

José Aldenir / Agora RN

Governo do RN / Divulgação José Aldenir / Agora RN

Governadora Fátima Bezerra Jaime Mariz comentou reforma
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JEAN PAUL PRATES

Lava Jato sob risco

O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que 
crimes como corrupção e lavagem devem ser julgados na 
Justiça Eleitoral se estiverem relacionados a caixa dois de 

campanha. O placar do julgamento foi apertado, por seis votos 
a cinco, e marcado por duras críticas a membros do Ministério 
Público Federal, que são contrários ao entendimento firmado pela 
maioria da Corte. O voto decisivo foi dado pelo presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, que, como outros cinco colegas, é contrário a 
separar crimes comuns e delito eleitoral quando há conexão entre 
eles. Além de Toffoli, votaram desta forma os ministros Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello, Alexandre de Moraes e 
Ricardo Lewandowski. Vencidos, foram favoráveis a separação das 
investigações os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa 
Weber, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

>> Quer mais. A renovação 
de 50% dos parlamentares que 
compõem a bancada do RN na 
Câmara Federal não foi suficiente 
para o deputado Girão Monteiro 
(PSL). Para ele, tem muita gente 
nova com práticas antigas, o que 
não adianta nada. Girão condena 
também a oposição que, segundo 
ele, só serve para criticar.

>> O som da notícia. No ar há 
dois meses, a rádio Agora FM 
se consolida em Natal, região 
metropolitana e até em alguns 
municípios do interior do Estado. 
Operando na frequência 97,9 FM, 
a rádio tem uma grade recheada de 
programas jornalísticos, começando 
às 6h e encerrando só às 20h. Com 
informação bem apurada o tempo 
todo, a rádio tem conquistado cada 
vez mais público.

>> Sumiço. O Portal da 
Transparência do Governo do 
Estado ficou boa parte desta 
quinta-feira apresentando 
informações incompletas. 
Pesquisas sobre arrecadação, 
despesas e contratos de 2018, 
último ano de mandato do ex-
governador Robinson Faria, não 
retornavam nenhum resultado.

>> De mudança. O deputado 
estadual Ubaldo Fernandes procura 
um novo partido. Eleito pelo PTC, 
o parlamentar deixará a legenda 
pelo fato de ela não ter alcançado a 
cláusula de barreira. As conversas 

>> Bloco desmanchado. 
O PHS, partido do deputado 
estadual Souza Neto (foto), 
comunicou ao presidente da 
Assembleia Legislativa, o também 
deputado estadual Ezequiel 
Ferreira (PSDB), que não compõe 
mais o bloco partidário que 
formou na Casa com o PT – as 
duas legendas estiveram coligadas 
no pleito de 2018.

José Aldenir / Agora RN

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, expôs, 
na última semana de fevereiro, as 
prioridades do início de sua gestão 
frente àquela Pasta. Ele falou, em 
especial, da concessão de 23 projetos 
nos primeiros 100 dias de governo e 
sobre a importância da parceria com 
o setor privado nos futuros empre-
endimentos. O Rio Grande do Norte 
não estava incluído nesse portfólio. 
Aproveitei a audiência pública com 
o ministro, realizada pela Comissão 
de Serviços de Infraestrutura (CI), 
para antecipar uma série de reivin-
dicações que apresentarei oficial-
mente ao Ministério.

Precisamos melhorar urgen-
temente nossa infraestrutura de 
transportes. A começar pelo ferrovi-
ário, que está praticamente desati-
vado, graças ao desastroso programa 
de privatização da Rede Ferroviária 
Federal, patrocinado pelo governo 
FHC, em 1997. As ferrovias foram 
leiloadas em lotes. O lote do RN 
incluiu Maranhão, Paraíba, Per-
nambuco, Piauí, Ceará e Alagoas. A 
concessionária vencedora, Ferrovia 
Transnordestina Logística S/A, prio-
rizou estados como MA e CE e desa-
tivou a nossa malha, inclusive trans-
ferindo parte dos nossos trilhos. 

O perfil econômico do RN é 
adequado para o modal ferroviário. 
Parte substancial da nossa produção 
mineral e agrícola poderia ser trans-
portada por trens, caso nossa malha 
estivesse ativa. As únicas linhas de 
trem funcionando, atualmente, são 
para o transporte de passageiros e 
pertencem à Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU). Além de 
tornar nossas empresas mais com-
petitivas, com o barateamento do 
frete, o governo economizaria com 
a manutenção de estradas e dimi-
nuiriam os danos causados ao meio 
ambiente decorrentes do transporte 
rodoviário. 

O Rio Grande do Norte tem 
trechos de servidão intocados, que 
não foram invadidos, sem obstáculo 

algum. Servidão é aquela faixa míni-
ma de terreno necessária para que o 
trem trafegue em segurança. Estão 
nessa situação os trechos entre Mos-
soró e Alexandria, Macau e Ceará-
-Mirim, e entre Parnamirim e Nova 
Cruz. Abandonados pela concessio-
nária, eles são de interesse vital pa-
ra o nosso estado. Vou buscar junto 
ao Ministério da Infraestrutura uma 
alternativa para que nosso sistema 
ferroviário possa ser reativado. 

Também tratarei com o ministro 
Tarcísio da inclusão da duplicação 
da BR-304 no Plano Plurianual 
(PPA 2020-2023). Essa obra não é 
importante apenas para o Rio Gran-
de do Norte, mas também para ou-
tros estados nordestinos, pois, quan-
do concluída, toda o trecho entre 
Fortaleza e Recife estará duplicado. 
Por fim, quero buscar alternativas 
para a questão do transporte marí-
timo potiguar. O Porto-Ilha de Areia 
Branca, que escoa nossa produção 
de sal marítimo, precisa de reparos, 
pois uma parte do local onde o sal é 
estocado cedeu, fazendo com que o 
produto voltasse para o mar. No ano 
passado, o Ibama chegou a embar-
gar o terminal durante alguns dias, 
até que um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) fosse assinado.

O Porto de Natal, por falta de 
um scanner de contêiner, se trans-
formou em rota do tráfico interna-
cional de drogas. Também em Natal, 
estamos com o Terminal Pesqueiro 
Público praticamente pronto. Pre-
cisamos encontrar uma alternativa 
para retomar as obras, paralisadas 
desde 2011. A construtora abando-
nou o serviço cobrando uma dívida 
do governo do estado. Como esta é 
uma parceria com o governo federal, 
é preciso uma decisão em conjunto. 
Também desejo incluir no plane-
jamento ministerial, a análise de 
viabilidade do projeto de expansão 
do atual Porto de Natal para a outra 
margem do Rio Potengi, em área de-
gradada por antigas salinas e criató-
rios de camarão desativados.

A infraestrutura 
que o RN merece 

Senador da República

estão em andamento com o PR – do 
deputado federal João Maia.

>> Militarização nas escolas. 
O senador Styvenson Valentim 
(Podemos) vai participar nesta 
sexta-feira, 15, no auditório da 
Biblioteca Central Zila Mamede, na 
UFRN, de uma mesa redonda para 
debater a militarização das escolas. 
Além de Styvenson, integrarão 
a discussão os professores Dante 
Henrique Moura (IFRN) e Walter 
Pinheiro Barbosa Júnior (UFRN). 
Será às 19h, com coordenação do 
professor Alípio de Sousa Filho.
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Governadores criam Consórcio 
Nordeste e fecham pauta de unidade

UNIÃO

Governo do RN / Divulgação

Os oito governadores da região foram recebidos no Palácio dos Leões, em São Luís, Maranhão, pelo 
governador Flávio Dino. Entre as vantagens do consórcio está a possibilidade de economia de recursos

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, e o vice-
-governador Antenor Roberto parti-
ciparam nesta quinta-feira, 14, em 
São Luís do Maranhão, da segunda 
edição do Fórum dos Governadores 
do Nordeste.

Os outros oito governadores da 
região foram recebidos no Palácio 
dos Leões pelo governador Flávio 
Dino, quando foi elaborada uma 
agenda a ser discutida a nível na-
cional para a criação do Consórcio 
Interestadual de Desenvolvimento 
Sustentável do Nordeste (Consórcio 
Nordeste).

“O Fórum de Governadores do 
Nordeste é um espaço muito im-
portante de articulação política dos 
chefes de Estado com vistas exata-
mente a definir aquilo que é comum 
à região, as políticas voltadas, prin-
cipalmente, para o desenvolvimento 
com justiça e inclusão social”, disse a 
governadora Fátima Bezerra.

Para a agenda nacional, os go-
vernadores debateram pontos consi-
derados inaceitáveis da reforma da 
Previdência, a não concordância com 

a ideia de desvinculação de recursos 
orçamentários – proposta que vem 
sendo apresentada como inaugura-
dora do novo pacto federativo –, a de-
fesa do estatuto do desarmamento e 
a preservação de instrumentos como 
Banco do Nordeste, Chesf e Sudene, 
considerados órgãos fundamentais 
para a superação das desigualdades 
regionais, em consonância com a 

Constituição Federal.
Os governadores assinaram 

também o protocolo que cria o Con-
sórcio Nordeste e decidiram, em con-
senso, que o governador da Bahia, 
Rui Costa, seria o primeiro presiden-
te, responsável neste ano por garan-
tir o funcionamento do consórcio. A 
gestão será feita em forma de rodí-
zios anuais.

“O dia de hoje marca um mo-
mento histórico para o Nordeste. 
Criamos uma iniciativa capaz de ar-
ticular políticas de atuação conjunta 
entre os nove estados para uma 
otimização das gestões em prol do 
desenvolvimento de toda a região”, 
disse Fátima Bezerra.

“O Consórcio se iniciará como 
uma grande ferramenta de gestão, 
de compartilhamento de projetos, 
de ideias, de apoios mútuos. Uma 
importante ferramenta de redução 
de custos para cada Estado, uma vez 
que a partir do Consórcio formaliza-
do, nós poderemos fazer licitações e 
mudaremos o patamar de escala da 
licitação”, defendeu Rui Costa, pri-
meiro presidente do Consórcio Nor-
deste, sobre a inovadora ferramenta 
que proporcionará uma gestão de 
redução de custos.

Entre as vantagens do consórcio 
está a possibilidade de economia de 
recursos, por meio da aquisição de 
insumos, equipamentos, materiais 
escolares e prestação de serviços, 
além de melhorar a articulação po-
lítica dos estados. l

Governadora do RN, Fátima Bezerra, assina convênio em São Luís do Maranhão

Hermano defende revisão
de incentivos dados a aéreas

PASSAGENS CARAS

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual Herma-
no Morais (MDB) defendeu uma 
revisão nos incentivos fiscais con-
cedidos às empresas aéreas que 
operam no Rio Grande do Norte a 
partir do Aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante.

Em pronunciamento nesta 
quinta-feira, 14, na Assembleia 
Legislativa, o parlamentar afir-
mou que os preços praticados pe-
las companhias em voos com ori-
gem ou para Natal são mais caros 
que a média de estados vizinhos.

“As empresas são beneficiadas 
com as alíquotas reduzidas do 
ICMS incidente sobre o combus-
tível de aviação, mas cobram caro 

nos preços das passagens aéreas 
aqui no Rio Grande do Norte. São 
as mais altas do Brasil. Para que 
esse incentivo, se não há reciproci-
dade?”, indagou Hermano.

De acordo com o deputado, a 
situação traz prejuízos ao setor 
turístico e requer providências 
imediatas. Hermano aponta que 
o valor das passagens aéreas no 
município de João Pessoa, na Pa-
raíba, chega a ser 50% menor que 
em Natal. “Lá se compra à metade 
do preço e, por isso, os potiguares 
estão se deslocando daqui para 
embarcarem por lá”, disse ele, 
anunciando que o tema será dis-
cutido em audiência pública no 
próximo dia 27, na Assembleia. l Deputado estadual Hermano Morais

BULLISH

MP denuncia Mantega, 
Joesley, Palocci e ex-
presidente do BNDES

O Ministério Público Federal 
denunciou o empresário Joesley 
Batista, os ex-ministros Guido 
Mantega e Antônio Palocci e o 
ex-presidente do BNDES Luciano 
Coutinho e outras sete pessoas pelos 
crimes de formação de quadrilha, 
corrupção ativa e passiva, gestão 
fraudulenta, prevaricação e lavagem 
de dinheiro. A acusação foi feita no 
âmbito da operação Bullish. l

Fábio R. Pozzebom / Agência Brasil

Ex-ministro Guido Mantega
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Com aumento nas refinarias, litro da 
gasolina sobe 30 centavos em Natal

CONSUMO

José Aldenir / Agora RN

Só nos últimos três dias, entre 
12 e 15 de março, segundo o Sindi-
cato do Comércio Varejista de De-
rivados de Petróleo do Rio Grande 
do Norte (Sindipostos), o aumento 
do preço da gasolina para as refi-
narias foi de 2,42%.

Do começo do mês até agora, 
essa alta já é de 6,66%, e, entre os 
dias 1º de janeiro até esta sexta-fei-
ra, 15, o aumento é de 20,52%.

“Para quem pagava no começo 
deste mês R$ 3,89 o litro de gaso-
lina em muitos postos de Natal, é 
uma notícia bem desanimadora”, 
reconhece Antônio Sales, presiden-
te do Sindipostos.

O aumento foi repassado para 
o consumidor. Nas bombas, o litro 
da gasolina - que era encontrado 
no início desta semana a R$ 4,19 
- pulou para R$ 4,49, em média, 

na capital potiguar, um aumento 
de 30 centavos por litro. Alguns 
postos chegam a cobrar R$ 4,65 no 
caso da gasolina aditivada.

Segundo Sales, muitos empre-
sários, inclusive ele, chegaram a 
acreditar numa possível desinde-

xação dos valores internacionais do 
barril de petróleo do combustível 
entregue nas refinarias, “mas infe-
lizmente isso não aconteceu”.

“Acreditem, essas altas conse-
cutivas não são nada boas para os 
empresários do segmento”, acen-

tuou Antônio Sales.

DIA DO CONSUMIDOR
Nesta sexta-feira, 15, Dia do 

Consumidor, a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) realiza ações em 
postos de combustíveis de Natal e 
de Parnamirim.

Receberão a iniciativa o Posto 
30 de Setembro, em frente à Are-
na das Dunas, a partir das 9h, e, 
a partir das 15h, o Posto Pinheiro 
Borges, na avenida Getúlio Vargas, 
1010, Monte Castelo, Parnamirim

Os técnicos do órgão regulador 
irão distribuir material e dar orien-
tações sobre o mercado de combus-
tíveis, a composição dos preços e o 
acompanhamento da sua variação 
no mercado, além de explicar com 
detalhes os direitos que o consumi-
dor tem neste segmento. l

Do começo do mês até agora, essa alta já é de mais de 6% nas refinarias

RECOMENDAÇÃO

Promotoria cobra acessibilidade em 
obra de recapeamento na Hermes

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público do Rio 
Grande Norte (MPRN), por meio da 
9ª Promotoria de Justiça de Natal, 
recomendou que a Prefeitura do Na-
tal, por meio da Secretaria de Obras 
Públicas e Infraestrutura (Semov), 
garanta que a empresa responsável 
pela obra de recapeamento das ave-
nidas Hermes da Fonseca e Salgado 
do Filho – do trecho compreendido 
da Praça das Flores até o quarteirão 
da Igreja Universal – cumpra todos 
os requisitos da acessibilidade.

A recomendação do MPRN pede 
que o prefeito Álvaro Dias e o secre-
tário Tomaz Neto (Semov) informem 
– em um prazo de dez dias – todas 
as providências tomadas para que a 
obra seja executada com o rigor da 
lei para a garantia de acessibilidade.

De acordo com o MPRN, o traba-
lho deve preservar também as guias 
rebaixadas localizadas nos passeios 
públicos, calçadas e as aberturas nos 
canteiros centrais para a travessia 
de pedestres, tendo cuidado para 
não gerar qualquer desnível entre 

tais ferramentas de acessibilidade e 
o recapeamento asfáltico. Para isso, 
o prefeito e o secretário de Obras 
devem promover a fiscalização do 
serviço, que só deverá ser recebido 
e pago se a sua execução preservar 
integralmente os itens e equipamen-
tos de acessibilidade mencionados 
na recomendação.

O secretário municipal de Obras 

Públicas, Tomaz Neto, esclareceu que 
todos os cuidados vêm sendo tomados 
e garantiu que a acessibilidade não 
se perderá, principalmente nos cru-
zamentos e sinais de trânsito. “A obra 
vem sendo sempre fiscalizada e todos 
os padrões estabelecidos serão cum-
pridos. É uma grande obra de recupe-
ração asfáltica e que toda a população 
será beneficiada”, disse. l

Cadeirantes encontram desnível após sair de calçadas próximo à praça das Flores

SUPREMO

Toffoli abre inquérito 
para apurar “notícias 
falsas”contra a Corte

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli, anunciou nesta 
quinta-feira, 14, abertura de 
inquérito criminal para apurar fatos 
relacionados a notícias “falsas”, 
denúncias caluniosas, ameaças e 
infrações que atingem a honra de 
membros do STF e seus familiares.

O procedimento tramitará sob 
sigilo, segundo a assessoria da 
Corte, e Toffoli não especificou 
que fatos serão investigados. Ao 
anunciar o inquérito, o ministro 
afirmou que a apuração será dos 
“fatos e infrações correspondentes, 
em toda a sua dimensão”. l

José Aldenir / Agora RN

Ministro do STF Dias Toffoli

Nas bombas, o litro da gasolina - que era encontrado no início desta semana a R$ 4,19 - pulou para 
R$ 4,49, em média, na capital. Alguns postos chegam a cobrar R$ 4,65 no caso da gasolina aditivada.
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> Sinal. Das duas, uma: 
ou o governo já sabe que 
pode pagar a última parcela 
que deve de 2017 até início 
de abril, ou a euforia de 
alguns petistas nasce da 
alegria que sempre assalta 
o poder. 

>> Dívida. Uma coisa é 
certa e o governo sabe: se 
o Banco do Brasil fizer a 
maior proposta para ter a 
exclusividade da folha de 
pessoal, ao pagar abate 
dívida do governo de mais 
de 100 milhões.

>> Origem. É, o governo 
anterior pedalou bonito: 
não recolhendo ao BB os 
valores do empréstimo em 
consignação que descontou 
do salário dos servidores, 
gerando um impasse sem 
precedentes.

>> Como. O BB não pode 
cobrar dos servidores que fi-
zeram empréstimo porque as 
parcelas foram descontadas 
compulsoriamente dos salá-
rios, nem recebe do governo. 
A quem cobrar os juros?

>> Saída. Se a venda che-
gar a R$ 250 milhões, valor 
considerado ideal, só cai in-
teiro no cofre do governo se 
vier de banco particular ou 
da Caixa. O BB tem crédito 
e o bom direito de cobrar.

>> Cancela. Os deputados 
temem o pior e por isso 
foram precavidos: agora 
nas duas entradas há uma 
cancela eletrônica que apita 
pra valer quando o depu-
tado, servidor ou visitante 
portar arma. 

>> Agenda. É bom que 
a Prefeitura do Campus 
acabe com a lagoa que há 
anos e anos se forma no 
estacionamento do Centro 
de Convivência. Não fica 
bem aquela aula de desleixo 
e de omissão.

>> Cena. A bancada federal precisa lutar, em Brasília, por um nome 
comprometido com a defesa do Patrimônio Histórico do Estado. Depois 
de esburacar a Fortaleza dos Reis Magos, tudo em nome de uma pes-
quisa, o Iphan abandonou e fechou nosso mais importante monumento 
histórico, e legou aos cofres estaduais a tarefa da recuperação. Agora, 
gasta R$ 400 mil na restauração da Casa do Padre João Maria, na Rua 
da Conceição, para o museu do mamulengo. Seria prioritário? 

>> Tola. Foi de um lugar-
-comum alvar a declaração 
da governadora Fátima 
Bezerra ao renovar seu 
compromisso de pagar os 
salários atrasados. E por 
acaso poderia não assumir a 
dívida pública?

>> Efeito. Arquidiocese 
de Natal vive um dos seus 
momentos mais pobres na 
mobilização em favor da 
‘Campanha da Fraternida-
de’ que, este ano, defende os 
marginalizados das políticas 
públicas. 

>> Aliás. A desmobilização 
em torno das grandes pas-
torais nasce da ausência de 
líderes católicos. Aquilo que 
um dia exportamos para o 
Brasil, hoje nos falta. A mes-
mice invadiu as sacristias. 

>> Atenção. A boa sur-
presa editorial de março é 
da Carambaia que lança 
aquela que é considerada 
uma joia da literatura brasi-
leira: ‘Enervadas’, de Maria 
Cecília Bandeira de Melo 
Cavalcanti.

>> Joia. Para quem 
lembra, ‘Enervadas’ é um 
romance de 1922 e que 
Maria Cecília assinou com 
um pseudônimo: ‘Chrysan-
thème’. Um texto pioneiro 
contra a submissão das 
mulheres. Haja luta! 

>> Deprê. Deu no Antago-
nista: Lula enfrenta a mais 
intensa onda de depressão de 
quantas já teve na prisão. E 
reza diante de um altar onde 
colocou a imagem de Buda, 
de um orixá e o crucifixo. 

>> Pior. O objetivo é 
destruí-lo e ele definha a 
cada dia. Mas, o desfecho é 
imprevisível: a prisão tam-
bém pode soprar vida. Os 
maiores líderes cassados em 
1964 voltaram nos braços 
do povo. 

Há quem duvide, mas a veros-
similhança é a máscara da verdade. 
Tanto assim, que é fácil identificá-
-los no seu traço mais determinan-
te: fazem tudo com absoluta dedi-
cação, e até com certo esmero, mas 
nada com talento. Têm o fenótipo 
do mais ou menos em tudo. Manei-
rosos nos gestos, disfarçando bem 
o molho da servidão, afinal os me-
díocres se entendem. Assim como 
os sabidos, falsos heróis dos peri-
gos que não correm nunca porque 
falsificam a própria ousadia.   

Para eles, a vida é o picadeiro 
de um circo voador que tem dono, 
e a quem agradam com dedicação. 
Os medíocres são os melhores 
trapezistas voadores. Ao rufar dos 
tambores, levam a platéia ao de-
lírio de esquecer que existe a rede 
e simulam o salto mortal. Eles sa-
bem mais do que todos que a vi-
da é espetáculo e que para vivê-lo 
basta ficar atento à voz do mestre 
de cerimônia quando, do alto das 
suas lapelas reluzentes, grita forte e 
triunfalmente: Senhoras e Senhores!

Dirá o leitor, ainda de olhos 
não acostumados ao reflexo inten-
so das luzes, que a vida é mesmo 
assim - um espetáculo. E é. Desde 
que se viva, como tanto recomen-
dou Camões, o bardo caolho, com 
engenho e arte. Aliás, Senhor Reda-
tor, diga-se enquanto não é tarde e 
enquanto arde esse ofício de com-
preender o espetáculo da vida: as 
luzes são indispensáveis ao cenário 
feérico que se abre na empanada 
do circo sob pena de deixá-lo real 
demais e, por isso, sem magia. 

Os medíocres, convenhamos, 
estão em toda parte e em tudo 
são artificiais, mas eficazes no jogo 
dos espelhos. Se no circo, como 
artistas, se transmudam em gorila e 
impressionam pelo falso horror, na 
vida real sabem ser tudo: herói da 
falsa coragem, intelectual jejuno do 
saber, líder sem a ninguém liderar, 
mestre do que não sabe ensinar. 
Os medíocres têm na alma um baú 
de turco e de lá vão tirando a seda 
falsa que encanta os olhos, engana 
a alma e enternece os tolos. 

Artistas do bom disfarce, foram 
socialistas ontem, capitalistas hoje e 
serão anarquistas amanhã, quando 
já não mais precisar de ademanes 
e salamaleques para triunfar. Há 
deles, reconheça-se, de fantasia 
perfeitamente comunista, como se 
o latifúndio que herdaram fosse 
um estorvo a atrapalhar sua moder-
nidade de fachada. Ninguém, se o 
espetáculo exige austeridade, será 
melhor na contração perfeita do ce-
nho simulando o trato artificial das 
graves questões. 

É divertido vê-los notando que 
estão sendo notados. Há os discre-
tos que nunca abrem o leque colori-
do do pavão. Mas, há outros, pouco 
dados à discrição, que se deixam 
pavonear no colorido da pluma-
gem. É bom vê-los, segui-los com o 
olho, enquanto, hábeis e frios, co-
lecionam cabeças como se fossem 
moedas e com elas pagam, de tão 
perversos, a degola dos outros. E 
eles assim vivem. Docemente. São 
palhaços medíocres vendendo seus 
gracejos como se fosse arte. 

Dos medíocres...

PALCO CAMARIM

“ “A mediocridade
é a arte de não
ter inimigos”.
Luis Felipe Angell, 
escritor peruano (1926-2004)
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Porto de Natal fica de fora de plano
de privatizações do governo Bolsonaro

DESPRESTÍGIO

José Aldenir / Agora RN

Ministério da Infraestrutura não vai colocar o terminal portuário no plano de privatizações federal,
o chamado Programa de Parcerias de Investimentos, que pretende desestatizar 10 portos do País

O Ministério da Infraestrutura 
negou nesta quinta-feira, 14, a in-
clusão do Porto de Natal no plano 
de privatizações proposto pelo go-
verno do presidente Jair Bolsonaro, 
o chamado Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI). A gestão 
do terminal portuário é feita pela 
Companhia Docas do Rio Grande do 
Norte (Codern).

A privatização foi defendida 
pelo senador Styvenson Valentim 
(Podemos) na última segunda-feira, 
11, após encontro com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas. O parlamentar sugeriu 
a inclusão da estrutura na lista de 
desestatizações do governo federal.

Desde o início do mês, por conta 
de falhas no sistema de segurança, 
exportações do terminal marítimo 
estão suspensas. Entre os dias 12 e 
13 de fevereiro, a Polícia Federal e 
a Receita Federal impediram, atra-
vés de fiscalização nos contêineres, 

o envio de mais de três toneladas 
de cocaína para a Europa. A droga 
estava escondida em cargas de fru-
ta. Outras sete toneladas da droga 
enviadas a partir de Natal foram 
encontradas na Holanda.

A “contaminação” dos contêine-

res pelo tráfico de drogas motivou a 
empresa francesa CGA/CGM, prin-
cipal responsável pela exportação da 
fruticultura potiguar, a suspender 
as atividades até abril. A empresa 
exige medidas de reforço na segu-
rança. Sem recursos, a Codern tenta 

viabilizar a chegada de um scanner 
de produtos, que tem o valor estima-
do em R$ 11 milhões.

Segundo a Infraestrutura, o pro-
jeto de desestatização do Porto de 
Natal não está no radar do governo 
federal. Para este ano, o ministério 
disponibilizou 10 terminais maríti-
mos para o Programa de Parcerias 
de Investimentos – na Paraíba, Pará 
e Espírito Santo. A expectativa é que 
o PPI gere R$ 8 bilhões em investi-
mentos.

Na última segunda-feira, 11, o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) iniciou 
processo de desestatização da Com-
panhia Docas do Espírito Santo.

Ainda de acordo com a Infra-
estrutura, o governo federal pode 
realizar novos estudos de pilotos 
de desestatizações até o fim do ano. 
“Mas ainda não há uma definição 
por parte do ministério”, disse o ór-
gão, em nota. l

Por falta de segurança, as exportações estão suspensas no Porto de Natal

HOMICÍDIO

MP denuncia policial pela 
morte do filho de Benes

Facebook / Reprodução

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) denun-
ciou o policial militar Luiz Carlos 
Rodrigues pela morte do estudante 
Luiz Benes Leocádio de Araújo Ju-
nior, ocorrida no dia 15 de agosto do 
ano passado, em Natal. O tiro que 
matou o jovem teria saído da arma 
do policial, conforme consta no lau-
do de exame necroscópico anexado 
ao processo. A denúncia foi feita à 
1ª Vara Criminal de Natal.

Luiz Benes, filho do deputado 
federal Benes Leocádio (PRB), es-
tava dentro de um carro da famí-
lia dele, sendo mantido refém em 
um sequestro-relâmpago. Para o 
MPRN, os quatro policiais milita-
res envolvidos na operação agiram 
assumindo o risco de atingir a víti-
ma, o que de fato aconteceu, já que 
estavam cientes de que o rapaz se 
encontrava no interior do veículo.

Após a realização dos laudos 

de microcomparação balística, foi 
possível afirmar que o tiro que ma-
tou Luiz Benes partiu da arma do 
PM denunciado. Por esse motivo, o 
MPRN entende que a responsabili-
dade da morte deve recair somente 
sobre ele, tendo sido cometido com 
dolo eventual. l

Benes Júnior morreu em agosto de 2018

ADV: FLAVIO TEIXEIRA FERREIRA CALDAS (OAB 0014178A/RN)   -
Processo:  0819625-94.2017.8.20.5001 -

PROCEDIMENTO COMUM - Defeito, nulidade ou anulação - AUTOR: SERGIO BEZERRA 
DA SILVA - RÉU: CRED100 FINANCIAMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME e outros  - PODER 
JUDICIÁRIO DO  ESTADO DO  RIO  GRANDE   DO NORTE 10ª Vara Cível da Comarca de 
NatalRua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias Processo: 0819625-94.2017.8.20.5001 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM (7)Autor:  SERGIO  BEZERRA  DA  SILVA CI-

TANDO: MSA NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA - ME, pessoa jurídica, CNPJ/MF 
22.862.849/0001-07, CRED100 FINANCIAMENTOS  E NEGOCIOS LTDA - ME, pessoa jurí-
dica CNPJ/MF 25.012.312/0001-46 e PCN VEICULOS LTDA - ME, pessoa jurídica, CNPJ/MF 
22.414.248/0001-31, em LUGAR INCERTO e NÃO SABIDO, por todos os atos e termos da 
ação a seguir identificada.FINALIDADE: Citação de MSA NEGOCIOS E REPRESENTACOES 
LTDA - ME, pessoa jurídica, CNPJ/MF 22.862.849/0001-07,  CRED100  FINANCIAMENTOS  E

NEGOCIOS LTDA - ME, pessoa jurídica CNPJ/MF 25.012.312/0001-46 e  PCN  VEICU-
LOS LTDA -  ME,  pessoa jurídica, CNPJ/MF 22.414.248/0001-31, para no prazo de 15(quinze) 
dias, oferecer CONTESTAÇÃO, através de advogado devidamente habilitado.  ADVERTÊNCIA: 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 
pelo autor na petição inicial, que se encontra na Secretaria desta 10ª Vara Cível à disposição dos 
interessados. Será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV 
do CPC.OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações 
da petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a 
citação, poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo /ConsultaDocumento /listVi ew. seam, 

utilizando o código 17051613081252800000009908429 (petição inicial) e o código 
18080313251780900000028352511 (despacho proferido), sendo considerada vista pessoal 
(artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.Ressalte-se que 
este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de 
quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado.É imprescin-
dível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O 
único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o “.pdf”. 

NATAL/RN, 13 de setembro de 2018.

MARCELO PINTO VARELLAJuiz de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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Canindé Soares
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE MÁRMORE, GRANITO E 
PEDRAS ORNAMENTAIS DO RN- SINDMARMORE/RN

CNPJ 17.799.910/0001-89 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os empregados das empresas de mármores, granitos e pedras ornamentais do RN, 
convocados a participar de Assembleia Geral Ordinária, a se realizar na sede do Conselho 
Comunitário de Parnamirim, localizado à Avenida Maria Amélia Machado s/n - Jardim Aero-
porto -Emaús - Parnamirim-RN, (e outros locais designados), no dia 26 de março de 2019, 
às 15h00 horas em primeira convocação, com número legal, ou às 16h00 horas em segunda 
convocação, com qualquer número, para discutir  a seguinte Ordem do dia: a) Apresentação, 
discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações para renovação da Convenção Coletiva; 
b) Autorizar a diretoria instaurar Dissídio Coletivo e indicativo de greve, caso fracassem as 
negociações, c) Autorização para desconto da Contribuição Sindical e Taxa Negocial. 
                                                 Natal-RN, 14 de março de 2019. 
                                            Albeci Tavares de Souza - Presidente.

COOPERATIVA DOS MOTO BOYS DE NATAL - EXPRESSO MOTO
CNPJ: 08.895.399/0001-28 - NIRE: 24400005026

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselheiro Presidente da COOPERATIVA DOS MOTO BOYS DE NATAL - EXPRESSO MOTO, no 
uso das atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 54 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca os 
cooperados, que nesta data totalizam 75 (setenta e cinco), para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, que se realizará fora da sede da Cooperativa, para melhor acomodação de seus coopera-
dos, no Auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio Grande 
do Norte - Sescoop/RN, localizada na Avenida Jerônimo Câmara, 2994 - Nazaré - Natal/RN, CEP: 
59060-300, no dia 28 de março de 2019 (quinta-feira), em primeira convocação às 17h (dezessete 
horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda 
convocação às 18h (dezoito horas), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) 
do número de cooperados; e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação às 
19h (dezenove horas), no mesmo dia e local,  com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  I - Prestação de contas do exercício 2018, 
compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstração de sobras ou per-
das; d) Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 
III - Eleição dos componentes do Conselho de Administração; IV - Eleição dos componentes do 
Conselho Fiscal; V - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; VI -Plano de Trabalho para o 
ano de 2019; VII - Julgamento de recurso interposto contra a eliminação de cooperado; e VIII - 
Outros assuntos não deliberativos de interesse social. 

Natal/RN, 15 de março de 2019.
José Wellington Silvestre dos Santos

Conselheiro Presidente

JARDINS AMSTERDÃ
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

Dia: 26/03/2019, às 11 horas. Local: Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 
59075-710, Segundo Leilão, se necessário, dia 27/03/2019, no mesmo local e horário. Ro-
berto Alexandre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, estabelecido em Av. 
Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59075-710, fone (84) 3205-0066/ (84) 9 
9411-2140. Faz saber que devidamente autorizado pela vendedora ou fiduciária, designada 
por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, venderá em: Pri-
meiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima 
referidos, em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel 
do leilão: Um terreno próprio, designado por lote 11(onze) da quadra 04(quatro), situado à 
Alameda dos Jacarandás, lado par, integrante do empreendimento residencial denominado 
“Condomínio Jardins Amsterdã”, situado à margem da Rodovia RN-313, lado par, no bairro 
de Cajupiranga, em Parnamirim – RN, devidamente matriculado no 1º Ofício de Notas de 
Parnamirim – RN sob o nº 57.227. O lance mínimo para venda em Primeiro Público Leilão 
terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: R$477.835,45 (quatrocentos e 
setenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sujeito 
à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um Se-
gundo Público Leilão será realizado também pelo valor da dívida e despesas: R$477.835,45 
(quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco 
centavos). A venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado 
por transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despe-
sas relativas à comissão do leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, 
impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam sobre a transferência do imóvel, 
correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. Caso o 
arrematante, por qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação 
e/ou comissão do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance anterior, até que 
o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis. 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho 
Leiloeiro Público Oficial

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA RESERVA DO EXÉRCITO NO RIO GRANDE DO NORTE - A O R E - R N

Edital de Convocação Nº 001 - 2019 / AORE - RN
O Presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército no Estado do Rio Grande 
do Norte - AORE-RN, CNPJ Nº 70.145.065/0001-00, no uso e gozo das atribuições e prerro-
gativas previstas no Art. 47, em cumprimento às exigências constantes nos Artigos 23 e 24 
do Estatuto da AORE-RN;   
CONVOCA Assembléia Geral Ordinária (AGO) para às 18:00 horas do dia 29 de março de 
2019, em primeira convocação, e às 19:00 horas do mesmo dia, em segunda convocação, 
nos termos do Art. 27 do Estatuto da AORE-RN.  A Assembléia será realizada no ESPAÇO 
ARCA, localizado na Rua Vicente Farache, 1887, Morro Branco, Nova Descoberta, nesta 
Capital, e tratará da seguinte Ordem do Dia:

1) Apresentação do Relatório da Gestão referente ao Ano Social 2018;
2) Apresentação do Balanço Geral e Demonstrativo Financeiro do Ano Fiscal 2018;
3) Apresentação da Prestação de Contas e Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício 
financeiro 2018/2019 
4) Apresentação do Plano de Atividades para o Ano Social 2019.
Ademais, registre-se que a AORE-RN dispõe de 75 (setenta e cinco) associados habilitados 
a participar da Assembléia Geral Ordinária, nos termos do Art. 11 do Estatuto da AORE-RN.
Natal – RN, 14 de março de 2019.

Sebastião LEONARDO Almeida de Araújo
1º Ten Inf R/2 – Turma NPOR 1996 - Presidente da AORE – RN

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, 
Ed. Lagoa Center, Bloco B, sala 503-A, Lagoa Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, neste ato 
representada por seu bastante procurador, ao final subscrito, vem NOTIFICAR EXTRAJUDI-
CIALMENTE os abaixo qualificados, em obediência ao que determina a cláusula 13, caput, do 
contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento da presente, efetue o pagamento do débito em aberto, cujo descritivo poderá 
ser obtido junto à Notificante, acrescido das demais parcelas eventualmente vencidas, encar-
gos legais e convencionais igualmente devidos, incidentes até a data de sua efetiva liquidação, 
além dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 
e das custas à presente publicação. Ressalte-se que em caso de não obediência à presente, 
a Notificante providenciará, nos termos da mesma cláusula 13, em seu item 13.2, a intimação 
final de Vossa Senhoria para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, pagar o valor devido 
referente ao saldo devedor, acrescidas dos juros, das penalidades e dos encargos contratuais, 
além dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais imputáveis à uni-
dade imobiliária, bem como das despesas de cobrança e de intimação.
Ultrapassado o prazo da intimação final acima referenciada, sem que tenha sido efetivado o 
pagamento devido, estará Vossa Senhoria, para todos os fins, regular e formalmente constituí-
do em mora, antecipando o vencimento total da dívida, resultando na consequente adoção das 
demais providências previstas na Cláusula 14 do contrato supra mencionado, especialmente o 
leilão público da unidade imobiliária, nos termos da Lei nº 9.514/97.

Natal/RN, 08 de março de 2019.
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
Prévia - LP, com prazo de validade até 06/08/2020 para o Complexo Eólico Vila Paraíba, com-
posta por 38 aerogeradores (UEE Vila Paraíba II, III, UEE Vila Maranhão III e UEE Vila Ceará 
I), localizada na Vila Paraíba, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

1º OFÍCIO DE NOTAS DE MACAÍBA
HILTON SALES CHAVES -  Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóvel

MARIA OZÉLIA DA SILVA CHAVES – Substituta
KÉTULLY EDMÉIA CHAVES – Substituta 

      O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAIBA/RN, Privativo do Registro de 
Imóveis, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc.
       
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do 
parágrafo 4º, do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interes-
sados, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido da USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, formulado pela requerente, VANESSA LOPES DA SILVA, brasi-
leira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF nº 044.781.134-75 e RG nº 002.001.485/SSP/RN, sendo 
filha de José Alves da Silva e de Vera Lucia Lopes da Silva, residente e domiciliada na Rua Barreira Roxa, 
nº 57 – Nova Parnamirim – CEP: 59151-230 – Parnamirim/RN; a qual afirma estar há mais 23(vinte e 
três) anos na posse do imóvel consistente de UMA ÁREA denominada de TERRENO  PRÓPRIO,  com 
uma área total de 2.321,72m2 de superfície, situado na Rua Santa Maria Goreth, s/n, Distrito Industrial I 
no Município de Macaíba/RN, com seus limites, dimensões e confrontantes conforme descrição abaixo: ao 
Norte: com os lotes 15 e 16, medindo 77,45m; ao Sul: com terras do Sr. Marcos Antonio da Silva Silveira, 
medindo 77,32m; ao Leste: com a Unimetais, medindo 30,00m e ao Oeste: com Rua Projetada, medin-
do 30,00m; Iniciando-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 9349537.4600m 
e E 246718.5900m, situado no limite com Lotes 15 e 16, deste, segue com azimute de 156°56”51” e 
distância de 30,00m, confrontando neste trecho com UNIMETAIS, até o vértice V2, de coordenadas N 
9349509.8504m e E 246730.3395m; deste, segue com azimute de 245°58’43” e distância de 77,32m, 
confrontando neste trecho com Imóvel de propriedade do Sr. Marcos Antonio da Silva Silveira, até o vér-
tice V3, de coordenadas N 9349478,3735m e E 246659,7119m; deste, segue com azimute de 336°41’41” 
e distância de 30,00m, confrontando neste trecho com Rua Projetada, até o vértice V4, de coordenadas 
N 9349505,9265m e E 246647,8426m; deste, segue com azimute de 65°58’36” e distância de 77,45m, 
confrontando neste trecho com Lotes 15 e 16, até o vértice V1, de coordenadas N 9349537,4600m 
e E 246718,5900m;  ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georeferenciadas ao Sistema Geodésio Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central – 33°, tendo como o Datu o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distancias, áreas e perímetros foram calculados no plano e projeção UTM. Tendo procedido a busca para 
os fins que e fizerem necessário deste 1ºCRI, constatei a inexistencia de registro do imóvel situado Rua 
Santa Maria Goreth, s/n, Distrito Industrial I no Município de Macaíba/RN

Macaiba/RN, 14 de Março de 2019.

HILTON SALES CHAVES
Tabelião e Oficial de Registro
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO
Anemus Wind 1 Participações Ltda. CNPJ 29.481.536/0001-58

Torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para a melhoria de acesso 
externo ao futuro Parque Eólico Queimadas I, localizado na Zona Rural dos 
municípios de Currais Novos e São Vicente, RN.

Ricardo Lopes Delneri
Sócio Administrador.

Lucas 2x3 ANJRN - 12/03/2019

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
IMETAME ENERGIA LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA as seguintes Licenças:
• Licença de Operação para o poço petrolífero denominado JUSTIÇA, pertencente ao Campo 
Campainha Azul, situado na Zona Rural do Município de Carnaubais – RN.
• Renovação de Licença Simplificada, para o acesso ao poço petrolífero JUSTIÇA, medindo 
360m, pertencente ao Campo Campainha Azul, situado na Zona Rural do Município de
Carnaubais – RN.

Guiliano Guasti Favalessa - Diretor Comercial
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“ Onde acaba
o amor têm início

 o poder, a violência 
e o terror”

(Carl Jung)

>> Michael Jackson. Além 
dos estragos provocados 
pelo documentário “Leaving 
Neverland”, feito pela dupla 
Wade Robson e James 
Safechuck (que está em 
cartaz pelo mundo exibindo os 
assédios pedófilos), a imagem 
do rei do pop foi arranhada de 
novo, agora pelo produtor da 
série Os Simpsons, Al Jean, 
que acusou Michael Jackson 
de usar o desenho para atrair 
crianças.

>> Os Vingadores. O novo 
trailer de Vingadores: Ultimato 
foi lançado agitando os milhões 
fãs da tropa de super-heróis da 
Marvel, que aguardam ansiosos a 
nova aventura após o dramático 
confronto com o vilão Thanos. Pelo 
visto no trailer, teremos grande 
atuação de Hulk, Thor, Nebulosa e 
Homem Formiga.

>> Branca e preta. Primeiro 
foi a indústria Mattel 
enaltecendo a surfista carioca 
Maya Gabeira como heroína 
na nova coleção das bonecas 
Barbie, e ontem foi o poderoso 
Google que ontem destacou 
Carolina Maria de Jesus, a 
negra catadora de lixo que se 
transformou numa das grandes 
escritoras brasileiras.

>> Lógica. Coerência tem sido 
produto em falta no mercado 
das vaidades da aldeia. Se uma 
pessoa integra uma equipe 
ou um projeto que não deu 
certo, precisa ter honestidade 
intelectual de não acusar de 
fracasso os primeiros dias de 
uma outra equipe ou de outro 
projeto. Torcer contra é só uma 
bobagem.

>> Impostos. “Na filial 
da Bosch na Espanha um 
funcionário dá conta de fazer 
toda a gestão de impostos locais. 
Já no Brasil, a complexidade 
tributária é tão grande que o 
mesmo serviço exige o trabalho 
de 50 pessoas”. As aspas são 
do presidente da Bosch na 
América Latina, Besaliel 
Botelho, no jornal Valor.

>> Resgate. O Conselho 
Estadual de Cultura vai 
conclamar um verdadeiro 
mutirão das principais 
instituições ligadas à cultura e 
educação, tanto públicas quanto 
privadas, para não deixar 
desaparecer a fachada e o que 
resta da casa onde viveu o poeta 
Jorge Fernandes, abandonada 
na rua Vigário Bartolomeu.

>> Fórmula Um. Os motores 
da principal modalidade 
de corrida de automóveis 
voltaram a roncar para 
mais uma temporada, 
com a formação do grid na 
madrugada deste sábado para 
definir o primeiro confronto no 
Grande Prêmio de Melbourne, 
na Austrália. Sem piloto 
brasileiro, a F1 esfriou na tela 
da TV.

A ONU precisa
exigir que EUA descubram

quem mandou matar Kennedy. 

(Ugo Vernomentti)

Paulo Pimenta
 na reforma dos
outros é fresco.

(Juliano Góes)

A culpa não é
das armas, é da

deterioração das famílias.

(Fred Moller)

PICARDIA NAS REDES

Divulgação

O mundo de Paulo Ito
Eu estava apenas procurando 

notícias sobre eventos e manifes-
tações poéticas em algumas partes 
do mundo, já que o 14 de março 
também é dia da poesia em âmbito 
internacional. É uma antiga curio-
sidade tentando confirmar se Natal 
é mesmo uma das poucas cidades a 
viver a data desde o final dos anos 
1970.

Então me danei a navegar por si-
tes europeus, americanos e argenti-
nos, procurando alguma coisa sobre 
a data nas sessões de cultura da im-
prensa mundial. E dou de cara com 
a poesia das tintas, do traço cômico e 
irônico do grafiteiro brasileiro Paulo 
Ito, destacado em sites da Holanda, 
Itália e Espanha.

E quem é Paulo Ito? É um pau-
lista de 41 anos, já consagrado nas 
paredes e muros do Brasil, mas que 
ganhou popularidade mundial quan-
do deu o chute mais importante da 
Copa do Mundo de 2014, um chute 
de bico na cara da FIFA, da CBF e de 
todos que vendiam a farsa do legado 
da Copa no País. 

Naquela época, enquanto o go-
verno Dilma Rousseff e todos os go-
vernos regionais vendiam a ilusão do 
maior evento de futebol espalhado 

nas arenas milionárias que seriam 
depois um campo de corrupção, Pau-
lo Ito jogava nas tintas a imagem de 
uma criança faminta com uma bola 
num prato de sopa.

Aquele grafite ganhou as pá-
ginas de sites e jornais de planeta, 
foi exibido nas telas de canais de TV 
pelos cinco continentes, e se tornou 
um símbolo dos protestos contra o 
que foi um festival de roubalheira, 
cujo desfecho foi a lambança da se-
leção brasileira esmagada diante da 
seleção da Alemanha.

O chute rebelde do grafite de 
Paulo Ito foi a antítese do chute er-
rado dado por uma geringonça que o 
neuropetista Miguel Nicolelis ane-
xou no corpo de um homem sem mo-
vimentos na perna, cobaia de uma 
fantasia vaidosa de quem imaginava 
impactar o mundo com uma revolu-
ção tecnológica e medicinal.

Ontem, no Dia Nacional (e Mun-
dial) da Poesia, a arte de Paulo Ito 
estava ilustrando as páginas da 
mídia internacional, encantada com 
a arte urbana carregada de uma 
de uma força cromática que leva os 
transeuntes a refletir sobre os pro-
blemas cotidianos dos povos. Degus-
tem alguns grafites do artista.
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...do jornal O Globo: “Após 
atentado em Suzano, Rodrigo 
Maia diz que flexibilizar porte 
de arma seria ‘barbárie’”; 
...do Blog do Noblat: “Uma 
vez, Bolsonaro foi assaltado no 
Rio. O bandido estava armado. 
Bolsonaro entregou tudo que 
tinha - até uma arma. E seus 
devotos agora dizem que se 
um professor, ou servente, 
tivesse uma arma, a tragédia 
em Suzano poderia ter sido 
menor... Poderia ter sido maior 
também”; 
...do portal UOL: “Dallagnol 
e procuradores vão ser 
investigados por fundo 
bilionário”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Divulgando... O secretário 
estadual de Planejamento Aldemir 
Freire publicou, na tarde desta 
quinta-feira, na sua conta no 
Twitter, um comparativo dos 
pagamentos com diárias pagas 
pelo Executivo nos três primeiros 
meses do ano de 2018, no último 
ano de governo Robinson Faria, e 
de 2019, primeiro ano de governo 
Fátima Bezerra. 
A planilha postada mostra uma 
enorme redução com esse tipo de 
gasto.  
 
>> Grande redução... No mês 
de janeiro, por exemplo, o governo 
pagou este ano R$ 72 mil com 
diárias de funcionários, enquanto 
que no mesmo mês do ano passado 
esse valor foi de quase R$ 600 mil. 
Em fevereiro de 2018, a gestão 
Robinson Faria desembolsou R$ 
770 mil com diárias e no mesmo 
mês deste ano a gestão Fatima 
reduziu para R$ 137 mil.  
Em março, ficou registrada a 
maior redução nos valores pagos 
com diárias pelo Executivo do 
RN: em 2018 o governo pagou 
inacreditáveis R$ 1,2 milhão em 
diárias, e este ano pagou pouco 
mais de R$ 100 mil. 
 
>> Torcida. O Plenário do 
Senado aprovou o Projeto de Lei 
do Senado 88/2015, que pune com 
multa empresas que não pagarem 
salários iguais para mulheres 
e homens que desempenhem a 
mesma função. A matéria vai à 
votação na Câmara dos Deputados.

>> Data. A Senadora Zenaide 
Maia, vice-presidente da 
Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo do Senado, 
participou na quarta-feira, 
13, da primeira reunião da 
Comissão Mista da Frente 
em Defesa do Turismo no 
Congresso. Com a presença de 
representantes do setor hoteleiro 
foi discutida a possibilidade de 
que a nova lei geral do setor, 
que altera a política nacional de 
Turismo, possa ser votada na 
Câmara na próxima semana.  
 
>> Promessas. O governo 
propõe com a nova lei, 
acompanhar as novas demandas 
do setor, reduzir gargalos que 
impedem o desenvolvimento 
da atividade, assim como 
desburocratizar procedimentos, 
melhorar o ambiente de negócios 
e promover maior integração 
com a iniciativa privada.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire
15.03.2019

>> Comissão. Por indicação 
da bancada do Partido dos 
Trabalhadores (PT) na Câmara 
Federal, a deputada federal Natália 
Bonavides (PT/RN) integrará a 
Comissão de Educação. O anúncio 
aconteceu na tarde de quarta-
feira, 13, durante a instalação das 
comissões permanentes da Casa. 
“Já integraram a Comissão 
de Educação da Câmara, 
representando o PT, grandes 
lutadoras e lutadores, como Fátima 
Bezerra, hoje governadora do Rio 
Grande do Norte, e o saudoso 
Florestan Fernandes, o que 
aumenta minha responsabilidade e 
minha disposição de lutar em defesa 
de uma educação pública, gratuita, 
democrática, laica e de qualidade 
social para todas e todos”, afirmou 
Bonavides. 

>> Unidos. Após notícias de 
aproximação entre Fátima Bezerra 
e Álvaro Dias, o deputado Kelps 
Lima afirmou que deseja que o 
prefeito de Natal e a governadora 
não cometam o mesmo equívoco 
que os seus antecessores, Carlos 
Eduardo e Robinson Faria, 
cometeram nos últimos quatro 
anos em não estarem unidos 
em favor da população do RN. 
“Durante quatro anos tivemos 
um prefeito e um governador 
que não se comunicavam. Eles 
não se sentavam para discutir os 
problemas do Estado e da região 
metropolitana de Natal. Isso 
foi muito ruim. Atrasou nossa 
economia, nosso transporte, 
maltratou a população. O prefeito 
de Natal toma decisões que afetam 
a vida de milhões de pessoas. E se 
ele estiver entrosado com o Governo 
do Estado, pode facilitar obras, 
gerir melhor políticas públicas e 
conseguir mais resultados”, 
afirmou Kelps. 

Assessoria

O teólogo, professor e escritor Leonardo Boff, famoso internacionalmente 
pela defesa dos direitos dos mais pobres, foi recebido, nesta quinta-feira, 
com presentes pela governadora Fátima Bezerra, entre eles, queijos da 
nossa regiao e uma imagem sagrada da Igreja Católica

O deputado federal 
João Maia foi eleito 
presidente da 
Comissão de Defesa 
do Consumidor na 
Câmara, na manhã 
desta quinta-feira, 
14. O parlamentar 
foi indicado pelo 
seu partido o PR. 
A comissão é uma 
das 25 permanentes 
da Câmara dos 
deputados

Instagram

Divulgação

Desfile Miu Miu Inverno 2020,
em Paris

>> Regata. Com portões abertos 
aos sócios e seus convidados, o Iate 
Clube de Natal realiza neste final 
de semana a primeira regata do 
ano, quando cerca de vinte barcos 
à vela vão competir no estuário do 
Rio Potengi, abrindo o calendário 
de velas do ano de 2019. No sábado, 
06 veleiros da classe “Oceano” vão 
participar de competição, que terá 
início no estuário do Rio Potengi. 
No domingo, será a vez de 15 
veleiros distribuídos entre as classes 
“Laser/Snipe/Dingue” disputarem a 
premiação. 
 
>> Crescendo. A Camanor, 
referência no país na produção 
de camarão, anuncia a expansão 
dos negócios no segmento da 
carcinicultura. Foi instalado no 
município de Canguaretama, região 
Agreste do Rio Grande do Norte, 
a Larvicultura Camanor. O novo 
empreendimento garantirá qualidade 
em todo processo do camarão, desde a 
sua pós larva até a comercialização.
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Uma entrevista profissional poderá não surtir 
o resultado esperado. Não se importe com os 
comentários dos outros. Se usar mais seu lado 
carinhoso, vai cativar na paquera facilmente

Não se exponha aos colegas de trabalho, nem 
tente resolver os problemas no grito. Aproveite 
a oportunidade de se dar bem com grana. 
Deixe seu amor saber que você confia nele.

Projetos no serviço talvez atrasem. Controle os 
gastos. Poderá se decepcionar com amigos. 
Evite mergulhar em dramas de família. Com o 
par, poderá reacender a chama da paixão.

Sua agilidade mental vai lhe dar autonomia no 
serviço. Não invista nada antes de ter a grana 
em mãos. Melhor adiar assunto judicial. A dois, 
curtam os momentos de lazer com alegria.

Talvez não seja a melhor fase para oficializar uma 
sociedade ou tirar um projeto da gaveta. Cuide da 
sua saúde: nada de ficar adiando tratamentos. 
Uma nova fase poderá surgir na conquista.

Seu humor estará 8 ou 80, e você poderá 
se envolver em confusões. Talvez sinta 
dificuldade para dormir ou enfrente tensão em 
casa. No amor, vai agir com a razão.

Poderá receber proposta de negócio: melhor não 
investir de cara, peça um tempo para pensar. É 
bom adiar assunto judicial. Na paquera, exercerá 
um poder magnético por quem se interessar.

Com humildade, conseguirá mais compreensão 
no seu emprego. Energia de sobra para o 
romance! Conte com sua sensibilidade para 
perceber que seu par precisa de apoio e atenção.

No seu emprego, terá uma boa relação com 
superiores. Ao lidar com cartões bancários, 
cuidado com senhas e acessos. No amor, as 
coisas podem não sair como imagina.

Os astros alertam: dinheiro e amigos não devem 
se misturar. Se precisar assinar contrato, leia 
tudo com atenção. Poderá ter sorte em teste ou 
entrevista. Confie em quem ama.

Sensação de insatisfação poderá dominar o 
dia, levando você a se aborrecer com quem 
estiver ao seu lado. Em casa, atenção para 
não cometer injustiças.

Cuidado com promessas vazias. No serviço, o 
clima será ameno. Poderá se isolar no mundo 
da imaginação em alguns momentos. Não 
exija demais de quem ama. 

Marcos Paulo pede para falar com Gabriel. Afrodite pede que Adamastor desenvolva um site para o 
quiosque. Marcos Paulo conta para Gabriel o que Olavo está fazendo com Valentina. Murilo se desentende 
com Sampaio. Afrodite explica seus planos para Nicolau e faz uma proposta para ele. 

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)

Gustavo garante a Danilo que seu filho não nascerá. Piedade e Bendita recebem um bilhete de Cris/Julia. Marcelo afirma 
a Pat que Lenita a ama. Mariane e Josi retomam sua amizade. Mauro enfrenta Marcelo, acreditando que o advogado está 
envolvido com Gigi. Margot alerta Gilson sobre a possível cumplicidade entre Isabel e Sheila na dopagem de Cris. 

ESPELHO DA VIDA

Mercedes avisa a Figueirinha que Jerônimo precisará de seus serviços. Diana reconhece que Gisela 
ama Herculano. Madá joga cartas para Larissa e aconselha a moça a pensar melhor antes de se casar 
com Quinzinho. Jerônimo pede que Figueirinha descubra o paradeiro de Vanessa.

VERÃO 90

PASSATEMPO
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o
lu
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o

146275398
372698514
958341627
431759862
627813945
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4 2 5 9
3 7 1 4

4 7 9 2

5 4 2 3

8 6 5 1
9 1 7 8

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

Marília Mendonça mostra cabelo novo na web
VISUAL RENOVADO

Instagram / Reprodução

Marília Mendonça usou seu Ins-
tagram nesta quinta-feira, 14, para 
mostrar seu novo visual. A cantora 
segue loira, mas decidiu abandonar 
os fios longos.

“Tô de cabelin novo de novo... 
dessa vez mais curto, mais moder-
no, mas sempre com muito movi-
mento”, escreveu, sendo elogiada 

por seus fãs. “Que linda essa moça” 
e “Ficou linda” foram alguns comen-
tários sobre seu novo visual.

Ao longo dos últimos dias, Marí-
lia veio surpreendendo o público ao 
ter emagrecido mais de 20 Kg. Além 
disso, a cantora também implantou 
próteses de silicone em seus seios. A 
artista se submeteu a cirurgia plás-

tica durante suas férias.
Além de mostrar sua rotina e 

tirar selfies, Marília Mendonça tam-
bém traz um verdadeiro show de 
bom humor, incontáveis declarações 
a respeito de sua vida pessoal que 
acabam por divertir os internautas 
que acompanham as sua publicações 
nas redes sociais. l Cantora perdeu 20 Kg recentemente
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

MOISES MEDEIROS DE ATAIDE - ME, inscrito sob o CNPJ nº 70.321.427/0001-77, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da ativi-
dade de panificação, localizada na Rua Manoel Nogueira, 166, Centro, Apodi - RN.

MOISES MEDEIROS DE ATAIDE - ME
Representante Legal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Federação Potiguar de Tênis de Mesa, CNPJ 05.786.863/0001-50, convoca todos os 
atletas e clubes filiados, diretores, membros do conselho fiscal e a quem mais possa interes-
sar, para a Assembleia Geral Ordinária que realizar-se-á no dia 26/03/2019, em 1ª chamada 
às 16:15h e em 2ª chamada às 16:45h, na Rua Raimundo Chaves, 2182, Sala 501, Can-
delária, Natal/RN (Empresarial Candelária), quando serão tratados os seguintes assuntos: 
apreciação da prestação de contas e relatório de atividades realizadas no ano de 2018; apre-
sentação do calendário esportivo 2019; apresentação dos valores de inscrições dos eventos 
da federação para 2019.

Tiago J. M. P. Silva - Presidente
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Certas aposentadorias no Brasil são um 
afronta, diz ex-secretário da Previdência

ENTREVISTA

José Aldenir / Agora RN

Seridoense Jaime Mariz não tem dúvida que a população precisa ser muito bem esclarecida sobre a 
necessidade da reforma da Previdência. Brasil gasta mais com Previdência que saúde e educação

Secretário de Políticas de Previ-
dência Complementar do Ministério 
da Previdência na gestão do ex-mi-
nistro Garibaldi Alves Filho, o seri-
doense Jaime Mariz não tem dúvida 
de que a população precisa ser me-
lhor esclarecida sobre a necessidade 
da reforma da Previdência.

“É fundamental que as pessoas 
saibam o que está em questão nessa 
reforma, que é da maior importân-
cia para o Brasil”, afirmou Mariz 
durante o programa “A Hora é 
Agora”, pela rádio Agora FM (97,9), 
apresentado por Renato Dantas.

Sempre deixando claro o ca-
ráter “perdulário” (gastador) da 
Previdência brasileira, Jaime Ma-
riz afirmou que em nenhum país 
desenvolvido do mundo uma apo-
sentadoria pública paga o que se 
paga no Brasil, coisa de US$ 10 mil 

nos casos de alguns segmentos do 
serviço público.

Ou seja, em média R$ 7.600,00 
por mês para aposentados do 
Executivo; R$ 24.000,00 para 
aposentados do Poder Judiciário 
e R$ 26.000,00 para aposentados 
do Poder Legislativo – contra R$ 
1.202,00 dos trabalhadores da ini-
ciativa privada.

“É a maior transferência de 
pobres para ricos de que se tem no-
tícia no mundo”, arrematou. “Uma 
afronta à Constituição Federal e ao 
Regime Próprio da Previdência”, 
acrescentou.

Mariz lembrou que, em 2060, o 
Brasil terá triplicado seu número 
de idosos e que o sistema previden-
ciário no atual regime de reparti-
ção simples é uma bomba relógio 
com hora para explodir.

Segundo ele, a reforma é para 
as novas gerações e não pode mais 
servir como um privilégio de algu-
mas castas no País. E acrescentou 
que as pressões tem crescido na 
medida em que a população enve-
lhece e os benefícios desproporcio-
nais consomem 80% do Produto 
Interno Bruto, gerando despesas 
financeiras absurdas para o Go-
verno Federal. No Caso, R$ 400 
bilhões/ano, quatro vezes o valor 
de um Plano Marshal, aquele cria-
do pelos Estados Unidos para re-
cuperar a Europa no pós-Segunda 
Guerra.

De acordo com o especialista, 
a situação é tão grave que a Previ-
dência Social no Brasil gasta mais 
de cinco vezes num único ano o que 
gasta isoladamente o país com edu-
cação e saúde. l Jaime Mariz deu entrevista à 97,9 FM
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