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Prefeitura do Natal 
quer retirar até 
sexta ambulantes da 
parada do Carrefour

Deputados fecham 
acordo e devem
votar antecipação
de royalties amanhã

Comerciantes reclamam da 
truculência dos técnicos da Secretaria 
de Serviços Urbanos e querem 
continuar trabalhando no local.

Antecipação da receita, prevista 
para os anos de 2020 a 2022, deve 
garantir ao Estado cerca de R$ 400 
milhões a mais.

JUSTIÇA 05CRÍTICA 02

Ministro do STF livra 
Bolsonaro de processos

Para José Dias, Fátima 
cometeu improbidade

Alegando imunidade do presidente, Luiz Fux 
suspendeu os efeitos de duas ações penais.

Segundo deputado estadual, governadora 
não poderia pagar 2019 antes dos atrasados.

PF do RN acha mais de 
1 tonelada de cocaína
Foi a maior apreensão de drogas da história
do Porto de Natal. Droga iria para a Holanda.

Produto localizado por agentes da Polícia Federal estava em meio a frutas

Fátima Bezerra encaminha à Assembleia Legislativa do RN seis projetos que integram o Plano Estadual
de Recuperação Fiscal. Entre eles, medida que fixa limite para despesas por oito anos, a partir de 2020.

DECISÃO 05

CRISE 05

Após ser vista em 
festa, Suzane von 
Richthofen perde 
direito a “saidinhas”

Diretor do Ipern prevê 
20 anos para corrigir 
déficit nas contas da 
previdência estadual

Condenada a 39 anos de prisão pelo 
assassinato dos pais, ela não poderá 
deixar a cadeia na Páscoa e no Dia 
dos Pais e Dia das Mães.

Advogado Nereu Linhares disse 
desconfiar de proposta do governo 
federal, de autorizar desvinculação 
de receitas para cobrir rombo.

PF RN / Divulgação

João Gilberto / ALRN José Aldenir / Agora RN
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Luz acesa

O vereador recém-empossado Maurício Gurgel (PSOL) 
disse que vai apresentar um projeto de lei na Câmara 
Municipal de Natal com a intenção de revisar 

ou até extinguir a taxa de iluminação pública cobrada 
pela Prefeitura junto aos consumidores. Atualmente, a 
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública 
(COSIP) corresponde a 15% do valor que é gasto pelo 
consumidor a cada mês. Segundo o socialista, a Prefeitura 
não é transparente na divulgação de como aplica os recursos 
arrecadados pela Cosip, que inclusive gerou repercussão com 
a deflagração da Operação Cidade Luz.

>> A culpa não é dele. O vereador 
Kléber Fernandes (PDT), líder do 
governo na Câmara Municipal de 
Natal, argumenta que as finanças da 
Prefeitura do Natal foram deixadas 
em ordem pelo ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves, e que as despesas 
aumentaram recentemente por causa 
da crise econômica. Segundo ele, isso 
explicaria, e não uma eventual má 
gestão do ex-prefeito, a necessidade de 
cortes na administração atual.

>> Convocação. O general Augusto 
Heleno, chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI) do 
governo de Jair Bolsonaro afirmou 
que só dará explicações sobre 
acusações de espionagem de bispos à 
Câmara se for convocado. Que seja, 
então. Segundo reportagem do jornal 
O Estado de São Paulo, o Planalto 
quer conter o que considera um 
avanço da Igreja Católica na liderança 
da oposição. O alerta ao governo 
teria vindo de informes da Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin) e dos 
comandos militares.

>> Improbidade. A Justiça Federal 
condenou a ex-prefeita de Baraúna 
Antônia Luciana da Costa Oliveira 
e outras quatro pessoas pela prática 
de improbidade administrativa. O 
Ministério Público apontou, na ação, 
que a ex-prefeita teria cometido 
uma série de irregularidades em 
licitações lançadas após a edição de 
um decreto de estado de emergência 
no município, sob a alegação 
de instabilidade financeira e 
administrativa decorrente de atos da 
administração anterior. Resultado: 

“[Endurecimento das 
penas] irá banalizar o 

regime fechado”

Juiz federal Walter Nunes Júnior, sobre 
pacote anticrime proposto pelo ministro 

Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública

>> Oportunidades. O prefeito 
de São Gonçalo do Amarante, 
Paulo Emídio de Medeiros 
(foto), vai anunciar no próximo 
dia 18 de fevereiro, ao lado de 
empresários e investidores de 
diversos segmentos, um conjunto 
de investimentos públicos e 
privados na cidade. O evento, 
que acontecerá na unidade 
do Sesi/Senai local, ganhou 
até nome: “São Gonçalo da 
Oportunidade: É hora de novos 
investimentos”.

prejuízo de R$ 2 milhões aos cofres 
públicos.

>> Motim. Trinta e quatro 
procuradores federais renunciaram 
nesta terça-feira, 13, às atividades 
que desempenhavam em grupos 
de trabalho, comitês e subcomitês 
no Ministério Público. A medida 
visa pressionar a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, a 
compensar os procuradores pela perda 
do auxílio-moradia. Os procuradores 
querem receber 16% a mais nos 
salários para participar de grupos 
de trabalho ou comissões temáticas 
para os quais hoje são voluntários. 
No RN, o “motim” recebeu apoio 
de procuradores, mas não está 
confirmada a entrega de cargos.

>> Cargos cobiçados 1. O 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), confirmou 
que houve consenso para a divisão 
das 13 comissões da Casa. Pelo acordo 
fechado na reunião de líderes, quase 
todos os partidos terão representação 
nos colegiados.

>> Cargos cobiçados 2. Ficou 
definido que o MDB indicará 
o presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), que 
deve ficar a cargo da senadora Simone 
Tebet (MS), e o PSD presidirá a 
Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE), a cargo do senador Omar 
Aziz (PSD-AM). O MDB também 
irá indicar o presidente da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), cujo 
nome deve ser o do senador Marcelo 
Castro (MDB-PI).

José Aldenir / Agora RN

JFRN / Divulgação

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora

CRÍTICA

Para José Dias,
Fátima cometeu
ato de improbidade

O deputado estadual 
José Dias (PSDB) afirmou 
nesta terça-feira, 12, durante 
pronunciamento na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte, que a governadora Fátima 
Bezerra cometeu improbidade 
administrativa. Segundo o 
parlamentar, a governadora não 
poderia priorizar o pagamento 
dos salários vencidos a partir de 
janeiro de 2019 em detrimento dos 
atrasados. O ato foi impedido pelo 
juiz Marcus Vinicius Pereira Júnior, 
por meio de liminar concedida 
nesta segunda-feira, 11.

“Quero aqui exaltar a 
decisão desse juiz. Eu respeito 
as dificuldades do Estado, mas 
o ato da governadora é um ato 
de improbidade administrativa. 
Ao priorizar o pagamento de 
janeiro de 2019, ela deixou de 
pagar concursados com salários 
atrasados para pagar o salário 
dos seus correligionários em dia”, 
discursou José Dias em sua fala na 
Assembleia Legislativa.

O deputado declarou ainda 
que, caso o mesmo fosse praticado 
na iniciativa privada, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) teria 
ingressado uma ação contra quem 
tivesse a mesma iniciativa. “Estou 
confiante de que a decisão do 
juiz será mantida, para que se 
estabeleça o mínimo de justiça e 
isonomia no Rio Grande do Norte”, 
concluiu ele, encerrando seu 
pronunciamento. l

João Gilberto / ALRN

Deputado estadual José Dias (PSDB)
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Incluindo teto de gastos, Fátima 
envia mais projetos à Assembleia

MENSAGENS

José Aldenir / Agora RN

Chefe do Poder Executivo já havia enviado, em 1° de fevereiro, projeto
em que pede autorização para antecipação de royalties de petróleo e gás

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, encaminhou 
à Assembleia Legislativa na última 
segunda-feira, 11, outros seis proje-
tos que compõem o chamado Plano 
de Recuperação Fiscal do Estado.

A chefe do Poder Executivo já 
havia enviado, em 1° de fevereiro, 
projeto em que pede autorização pa-
ra antecipação de royalties de petró-
leo e gás, e agora complementa o pa-
cote de medidas que necessitam de 
aprovação dos deputados estaduais.

Entre as mensagens, há cinco 
projetos de lei e uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), a que 
institui o teto de gastos no Estado no 
período de 2020 a 2027. l Governadora havia antecipado teto de gastos em leitura de mensagem anual

CONFIRA O RESUMO DOS SEIS NOVOS PROJETOS:
MENSAGEM 004/2019

Projeto de lei que amplia de 2% para 6% 
da receita total de 2019 o limite que o Estado 
tem para antecipar receitas orçamentárias. Se 
aprovado o projeto, Fátima poderá antecipar 
receitas da ordem de R$ 600 milhões. Pelo 
orçamento aprovado pela Assembleia no ano 
passado, o limite é de aproximadamente R$ 
240 milhões. A aprovação desse projeto é con-
dição para que a antecipação dos royalties seja 
concretizada.

MENSAGEM 005/2019
Projeto de lei que institui o Programa Esta-

dual de Educação e Cidadania Fiscal. Segundo 
a medida, que lembra o “Ganhe Já”, criado na 
gestão do ex-governador José Agripino Maia, po-
tiguares que acumularem notas fiscais de bens 
sujeitos ao ICMS poderão receber prêmios ou 
descontos no IPVA.

MENSAGEM 006/2019
Proposta de Emenda à Constituição Esta-

dual que cria um teto para gastos públicos pelo 
período de oito anos. Segundo o projeto, o Estado 
não poderá, a partir de 2020, gastar mais do que 
a despesa do ano anterior acrescida de até 70% 
do crescimento da receita ou a despesa do ano 
anterior mais a correção pela inflação do mesmo 
período. Estão eliminadas da conta despesas em 
áreas essenciais, como saúde, educação e segu-
rança pública, além de gastos com aposentado-
rias e pensões.

MENSAGEM 007/2019
Projeto de lei que cria no Rio Grande do Norte 

o “Programa de Estímulo à Regularidade Tributá-
ria – Contribuinte Exemplar”. A matéria permite a 
concessão de até 100% de desconto em multas inci-
dentes sobre débitos tributários caso o contribuinte 
regularize sua situação junto ao Fisco em até trinta 
dias. O projeto também autoriza a execução de pro-
cedimentos simplificados para a restituição de ICMS 
e prazo diferenciado para o recolhimento do imposto.

MENSAGEM 008/2019
Projeto de lei que reduz de 60 para 10 salários 

mínimos (de R$ 59.880 para R$ 9.980, portanto) 
o limite para expedição de requisições de peque-
no valor, categoria inferior à dos precatórios.

MENSAGEM 009/2019
Projeto de lei que autoriza o Estado a eliminar 

e fundir secretarias. Segundo o projeto, será ex-
tinta a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc), 
dando lugar a duas: de Administração Peniten-
ciária (Seap) e das Mulheres, da Juventude, da 
Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEM-
JIDH). Também seria eliminada a Secretaria de 
Esporte e Lazer (Seel), que seria absorvida pela 
de Educação e Cultura, que passaria a se chamar 
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e La-
zer (Seec). Além disso, o Governo do Estado pede 
autorização para transformar a Secretaria de As-
suntos Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária 
(Seara) em Secretaria de Desenvolvimento Rural 
e Agricultura Familiar (Sedraf).

SEM TRAMITAÇÃO

Deputados devem 
votar antecipação de 
royalties na quinta

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte deve começar a 
votar nesta quinta-feira, 14, o projeto 
de lei que autoriza o Governo do 
Estado a antecipar, via empréstimo 
bancário, os royalties da exploração 
de petróleo e gás que só deveriam ser 
creditados, mês a mês, entre janeiro 
de 2020 e dezembro de 2022.

O projeto, de autoria do próprio 
Poder Executivo e assinado pela 
governadora Fátima Bezerra, chegou 
à Assembleia em 1° de fevereiro 
de 2019, quando os deputados 
estaduais tomaram posse para a 
nova legislatura. Nesta terça-feira, 
12, os parlamentares fecharam 
acordo para que a matéria vá direto 
ao plenário, sem tramitação nas 
comissões.

A mensagem governamental 
deve ser lida pela Mesa Diretora da 
Assembleia nesta quarta-feira, 13. 
Com a urgência, os deputados já 
devem votar o texto amanhã.

Em junho de 2018, a 
Assembleia deu aval ao então 
governador Robinson Faria para 
que fossem antecipados os royalties 
de 2019. A Justiça, entretanto, 
emperrou o negócio, que só foi 
liberado no início deste ano, 
por decisão do desembargador 
Expedito Ferreira. 

No texto enviado à Assembleia, 
Fátima Bezerra pede autorização 
dos deputados para negociar o 
empréstimo com qualquer instituição 
bancária. A governadora também 
afirma que toda a receita proveniente 
da operação será destinada ao fundo 
previdenciário.

Segundo as previsões do 
Governo, a antecipação dos royalties 
de 2020 a 2022 deve garantir à 
administração estadual cerca de 
R$ 400 milhões. Se confirmada a 
operação para 2019, serão mais R$ 
162 milhões. A gestão de Fátima 
Bezerra tem dito que depende dessa 
e de outras receitas extraordinárias 
para pagar salários de servidores 
que estão em atraso. Há quatro 
folhas abertas parcial ou totalmente: 
novembro e dezembro de 2018, além 
de 13° salários de 2017 e 2018. l

Eduardo Maia / ALRN

Projeto deve ser lido nesta quarta
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Diretor do Ipern prevê 20 anos para 
resolver rombo previdenciário no RN

DÉFICIT

José Aldenir / Agora RN

Ao comentar proposta em discussão que autoriza desvinculação de receitas futuras para pagamento
das aposentadorias e pensões, Nereu Linhares afirmou que Tesouro Nacional sempre foi contra a medida

O presidente do Instituto de 
Previdenciária dos Servidores do 
Rio Grande do Norte (Ipern), Nereu 
Linhares, disse nesta terça-feira, 12, 
que seriam necessários pelo menos 20 
anos de dinheiro novo de contribui-
ções para repor os R$ 1 bilhão retira-
dos da Previdência Estadual durante 
a gestão do ex-governador Robinson 
Faria (2015-2018).

Ao comentar uma possível inicia-
tiva do Governo Federal de incluir em 
Emenda Constitucional proposta de 
antecipação de receitas futuras desti-
nadas exclusivamente ao pagamento 
das aposentadorias e pensões nos es-
tados, Nereu foi cauteloso. 

“Esta era uma proposta que já 
defendíamos no grupo de transição 
da governadora Fátima Bezerra e 
que não contou nem um pouco com a 
simpatia do pessoal do Tesouro Nacio-
nal”, lembrou.

A ideia do Governo Federal de 
desvincular receitas nasceu como fór-

mula para obter o apoio das bancadas 
parlamentares dos estados na vota-
ção da reforma da Previdência. 

A partir dela, governos estaduais 
poderiam antecipar recursos por meio 
de Fundos de Participação, créditos 
tributários – entre eles ICMS, IPVA e 

Imposto sobre Transmissão -, e dívida 
ativa, com o compromisso de injetar 
exclusivamente em seus sistemas de 
Previdência.

Projeto de lei neste sentido foi 
enviado pela governadora Fátima 
Bezerra à Assembleia Legislativa. O 

novo governo quer antecipar receitas 
de royalties de petróleo e gás para 
injetar o dinheiro no fundo previden-
ciário. “O problema é que nunca se 
levou essa proposta adiante porque 
a própria Secretaria de Previdência 
Social era contra essa vinculação de 
receita”, lembrou Nereu Linhares. 

Na base do só vendo para crer, 
o presidente do Ipern ponderou que, 
embora se trate de uma boa medida, 
ela isoladamente não resolveria o 
rombo no curto ou médio prazos, já 
que estaria sendo aplicada para os 
novos contribuintes e, só a partir de 
um certo momento, passaria a deso-
nerar o rombo que já esbarra em R$ 
1,5 bilhão por ano.

“A questão é que todo mundo só 
trata do déficit financeiro, ou seja, o 
que falta para fechar a folha, quando 
o grande problema aqui é o déficit 
atuarial, ou seja, dos recursos para 
suportar esse pagamento pelo tempo 
do benefício”, explicou Nereu.  l

Sob Nereu Linhares, Instituto de Previdência tem déficit de R$ 1,5 bi por ano

IMUNIDADE

Fux suspende efeitos de duas ações 
penais contra Bolsonaro no Supremo

José Aldenir / Agora RN

O ministro Luiz Fux, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
suspendeu os efeitos de duas ações 
penais contra o presidente Jair 
Bolsonaro, nas quais ele era réu 
na Corte. Na decisão, Fux cita o 
artigo 86 da Constituição Federal 
que trata sobre a responsabiliza-
ção penal de um presidente, ve-
dando o julgamento, no exercício 
do mandato, por atos anteriores à 
sua posse.

Na decisão, Fux disse que a 
suspensão das ações penais 1.007 e 
1.008, que têm o mesmo teor, parali-
sa os prazos prescricionais.

“O réu foi empossado, em 1º de 
janeiro de 2019, no cargo de presi-
dente da República. Em razão disso, 
aplicam-se as normas da Constitui-
ção Federal, relativas à imunidade 
formal temporária do chefe de Esta-
do e de governo, a impedir, no curso 
do mandato, o processamento dos 

feitos de natureza criminal contra 
ele instaurados por fatos anteriores 
à assunção do cargo”, destacou o mi-
nistro do Supremo.

Movidas em 2014, as ações fo-
ram impetratadas pela deputada fe-

deral Maria do Rosário (PT-RS) após 
discussão com Bolsonaro quando 
ele estava na Câmara. Na ocasião, 
o então parlamentar disse que a de-
putada não merecia ser estuprada 
porque era “muito feia”. l

Ações foram movidas em 2014, após discussão de Bolsonaro com deputada do PT

VISTA EM FESTA

Suzane von Richthofen 
perde direito a três 
saídas temporárias

A juíza Wania Regina da Cunha, 
de Taubaté (SP), suspendeu o direito 
da detenta Suzane von Richthofen, 
condenada a 39 anos de prisão pela 
morte dos pais, de gozar três saídas 
temporárias da prisão em 2019.

A juíza entendeu que a presa 
cometeu falta grave ao participar de 
uma festa de casamento quando 
recebeu permissão para a “saidinha” 
do Natal, em dezembro de 2018. Com 
a decisão, Suzane teve suspensas as 
saídas para Páscoa, Dia das Mães e 
Dia dos Pais em 2019.  l

Robson Fernandjes / Agência Estado / Arquivo

Presa está condenada a 39 anos
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> HUMOR
O CD Poemúsicas, de 
Dácio Galvão, tem duas 
capas: de um lado o índio 
de Eckhout; do outro, o 
próprio Dácio na eugenia 
da sua nudez. De chapéu 
e óculos escuros. Era só o 
que faltava...

>> RETRATOS
A Lava Jato foi ágil e 
competente para julgar 
Lula e prendê-lo antes do 
terceiro julgamento. Já 
noutros casos os processos 
prescrevem no nariz do po-
vo brasileiro nesta nação 
macunaímica.

>> AVISO
Aos néscios, incautos e 
ímpios de toda espécie: o 
humor é contra por seu 
espírito crítico e questio-
nador. Quando é a favor, 
não é humor. Pode ser 
graça, gracinha, ou, tanto 
pior, gracejo. 

>> LUA
O jornalista Antônio Melo, 
da safra dos bons, escreve 
para dizer que a sua lua 
tem os dois lados escuros, 
ao contrário da lua de 
Mark Twain. É mentira. 
Ele é de uma lucidez 
sempre luminosa.  

>> MESA
Pio Morquecho atende aos 
amigos e promete uma 
galinhada a ser servida 
ao meio dia, na hora da 
modorra, como registram, 
e dão fé, os velhos manu-
ais da marinharia e seus 
homens do mar. 

>> MAS...
Um medo espeta a carne 
dos convivas e desassosse-
ga a alma dos comensais: 
Dr. Paulo Coelho, na 
volúpia de conquistar voto 
pra ser imortal, pode fazer 
um discurso e levar todos 
à congestão. 

>> CENA
Até na morte Ricardo Boechat acabou fazendo o que melhor sabia 
fazer no jornalismo de jornal, revista, rádio e tevê: a revelação de que o 
espírito crítico é o que consagra o bom jornalismo. É dever do jornalista 
profissional. Se nos pequenos mercados é difícil cumprir a lição de 
Millôr Fernandes – ‘Jornalismo é oposição ao que está errado, o resto é 
armazém de secos e molhados’ - ele foi o maior exemplo: nunca aceitou 
vender bacalhau. Viva Boechat! 

>> TI-TI-TI
Segundo anjos de pouca 
candura esvoaçando em 
blogs fechados, a Arqui-
diocese de Natal não tem 
crise. Comprou um belo 
Compass, dizem que de 
luxo, pela bagatela de R$ 
140 mil reais. 

>> AVISO
A exoneração do médico 
Antônio Araujo, do Hos-
pital Giselda Trigueiro, 
mesmo um direito da 
governadora, impõe ao 
governo a perda de um dos 
mais conceituados infecto-
logistas do RN.

>> PREVISÃO
Na visão de um experiente 
observador da política 
mossoroense, a prefeita 
Rosalba Ciarlini não pode 
perder a campanha ano 
que vem. Sua derrota pode 
sepultar a família Rosado 
da política.

>> EXPO
Dia 14, às 19h, na Galeria 
Conviv’art, a abertura da 
exposição ‘Paisagens’ do 
artista plástico
Alberto Giuliani. Fica 
aberta à visitação, todos os 
dias, das 9 às 17 no Centro 
da Convivência. 

>> BIOGRAFIA
Já na fase de impressão a 
biografia do professor e es-
critor Bartolomeu Correia 
de Melo, uma homenagem 
do seu amigo e biógrafo 
Ormuz Barbalho Simo-
netti. Selo é da editora da 
UFRN.

>> CENA
De uma raposinha, 
pelo novo e eriçado, mas 
astuta: ‘Um dia a governa-
dora Fátima Bezerra vai 
perceber que esse túnel 
das batalhas jurídicas é 
ruim para seu governo’. 
Neste caso, é esperar.  

O texto foi publicado na revis-
ta Palumbo, fase original, da qual 
existe aqui uma coleção completa 
e encadernada. É de Sávio Hackra-
dt, com um título que é a paráfrase 
certeira do título do livro de Zuenir 
Ventura: ‘1968, o ano que não ter-
minou’. Como um velho lobo, Sávio 
fez aquele xixi nos quatro cantos e 
demarcou o território da história 
política contemporânea na primeira 
metade do século vinte. Só substi-
tuiu o ano-ícone 1968 pelo ano de 
1960 aqui no RN. 

Foi exato no seu desenho de 
observação na medida em que fixa 
Dinarte Mariz e Aluizio Alves como 
as forças geradoras de tudo que 
aconteceu. Principalmente a mes-
mice que estamos mantendo até 
hoje na arte da política neste ‘vale 
branco entre coqueiros’, para lem-
brar o verso de Ferreira Itajubá. Tu-
do quanto veio depois, nas décadas 
seguintes, foram desdobramentos e 
diluições com as mesmas cores, as 
mesmas idéias, ódios e paixões. Um 
jogo sem novidades.

Naquela hora - e foi a matriz 
ideológica de sua inspiração - uma 
reunião, em Brasília, já acomodava, 
numa mesa, os herdeiros Alves, Maia 
e Rosado. Juntos e unidos pelo viés 
do poder, se arranchavam na tenda 
de um acordão para que dois deles 
permanecessem no Senado Fede-
ral - Garibaldi Filho e José Agripino, 
ex-adversários - escolhidos como os 
dois foguetes propulsores na eleição 
de Rosalba Ciarlini. De dito e feito. 
Contados os votos, todos eleitos. 

Antes de Rosalba, tivemos o ci-
clo dos dois governos de Wilma de 
Faria, eleita contra todos, mas, a ri-
gor, apenas estendendo o protago-
nismo dos anos sessenta entre ban-
deiras verdes e vermelhas. O tom só 
veio mudar quando Robinson Faria 
e Fátima Bezerra cavaram nas ruas a 
vitória que nenhum analista ousou 
admitir. Foi tão forte a mudança 
que a senadora petista, quatro anos 
depois, sucedeu o próprio Robinson 
Faria no governo para espanto dos 
incrédulos. 

Mas, em política, o vício, às ve-
zes, perde para a virtude. Os mesmos 
personagens certos da eficiência do 
acordão saíram às ruas ano passado: 
Alves, Maia e Rosado, convencidos 
de que o erro havia sido a escolha 
do então deputado federal Henrique 
Alves. O protagonismo antigo não 
percebeu os sintomas de rejeição já 
revelados na vitória de Robinson e 
Fátima, e cuidou de montar nas ruas 
o mesmo cortejo, agora levando Car-
los Eduardo Alves no andor.

Seria cômico se não tivesse sido 
trágico. O eleitorado não só preferiu 
a candidata petista Fátima Bezerra, 
como varreu, numa vassourada 
avassaladora, as candidaturas de 
José Agripino e Garibaldi Filho. E 
impôs, como se não bastasse, a 
derrota de meia dúzia de filhos das 
mesmas matrizes, encerrando o ano 
de 1960, aquele que não terminara. 
O ontem foi massacrado pelo hoje. 
Talvez o fim tenha nascido do can-
saço coletivo que eles teimaram em 
não perceber. 

O ano que terminou...

PALCO CAMARIM

“ “Não é o fim que é
interessante, mas os 
meios para lá chegar”
Georges Braque, 
pintor e escultor francês (1882-1963). 

1960 1960 1960 1960
1960  1960 1960 1960
1960 1960 1960 1960
1960  1960 1960 1960



7CIDADESQUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br13.02.2019

PF encontra 1,2 tonelada de cocaína 
em contêineres no Porto de Natal

AÇÃO

Reprodução / Polícia Federal

Operação foi realizada na madrugada de terça-feira, 12, e resultou na maior apreensão de drogas
da história do Terminal Portuário de Natal; embarque do entorpecente seria enviada para a Holanda 

A Polícia Federal realizou, 
na madrugada da terça-feira, 12, 
a maior apreensão de drogas da 
história do Porto de Natal. Foram 
encontrados 1.275 quilos de cocaína 
em meio a frutas no interior de um 
contêiner que seguiria para a Ho-
landa, na Europa.

Na ação, a PF contou com apoio 
logístico da Receita Federal. Nin-
guém foi preso. O embarque da 
carga para a Europa, contendo 998 
tabletes da droga, seria feito na ma-
nhã de ontem.

A descoberta se deu em decor-
rência de uma análise de situações 
suspeitas no Porto de Natal, onde 

a fiscalização pela Polícia Federal 
vem sendo intensificada nos últi-
mos meses. As investigações terão 
prosseguimento visando identificar 
os donos da carga ilícita.

Dentre as ações da Polícia Fe-
deral no Rio Grande do Norte pre-
vistas para o ano de 2019, com a 
finalidade de prevenir crimes, serão 
feitas reuniões da Cesportos, presi-
didas pela instituição, para imple-
mentação de medidas de segurança 
no Porto de Natal. 

Somando-se ao total de droga 
de 2018, a Polícia Federal já apre-
endeu até hoje um total 2.948 quilos 
de cocaína na Grande Natal. l Operação de presença fiscal no Portal de Natal teve início na última quinta-feira

UFRN inicia segunda chamada do 
Sisu para vagas remanescentes

PREENCHIMENTO

Reprodução / Agência Brasil

A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) divulgou a 
segunda chamada do Sistema de Se-
leção Unificado (Sisu), para preen-
chimento das vagas remanescentes 
pelos candidatos que se inscreveram 
na lista de espera. Os convocados 
na primeira chamada regular ocu-
param 5.050 das 6.933 vagas ofere-
cidas para ingresso via Sisu, o que 
corresponde a 73% do total. O cadas-
tramento dos novos aprovados será 
realizado a partir desta quinta-feira, 
14, em dias e horários específicos pa-
ra cada curso.

Os aprovados nos campi de 
Natal e Macaíba serão cadastrados 
nos dias 14, 15, 16 e 18 de fevereiro, 
na Escola de Ciências e Tecnologia 
(ECT) do campus central, em Natal. 
Para os demais campi, o cadastra-
mento ocorre de 14 a 16 de fevereiro, 
no Centro Regional de Ensino Su-
perior (CERES) de Caicó, e entre os 
dias 14 e 15, nos campi de Currais 
Novos e Santa Cruz, que recebem os 
aprovados nos respectivos locais.

O atendimento acontece das 8h 
às 11h30 e das 13h30 às 17h, com 
divisão por datas e turnos para cada 
curso da UFRN. Devem comparecer 
tanto os aprovados para o primeiro 
quanto para o segundo semestre, 

que podem realizar o cadastramento 
por procuração pública com firma 
reconhecida em cartório. O candi-
dato que não comparecer nos prazos 
e locais indicados em edital, ou que 
apresentar documentação incorreta 
ou incompleta, será eliminado do 
processo de preenchimento de va-
gas remanescentes e impedido de 
compor o cadastro de reserva para 
futuras convocações.

A lista de convocados da segun-
da chamada está disponível no ende-
reço www.sisu.ufrn.br, onde os can-
didatos também encontram o edital 
para conferir os documentos neces-
sários, horários de cadastramento e 
outras informações importantes. l

Cadastramento segue até dia 18Recuperação da Armando Ribeiro 
estão 90% prontas, afirma Dnocs

OBRAS

O Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS) 
informou que as obras de recupera-
ção e modernização da Barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves, entre 
os municípios de Assu, Itajá e São 
Rafael, estão 90% concluídas.

Atualmente, os operários traba-
lham na conclusão do enrocamento 
da barragem. A previsão é a de que 
os trabalhos sejam concluídos até 
o fim de março deste ano. As obras 
na maior e mais importante barra-
gem do Rio Grande do Norte foram 
asseguradas através da articulação 

do deputado Walter Alves (MDB), 
em Brasília, em novembro do ano 
passado.

De acordo com a Agência Na-
cional de Águas (ANA) e DNOCS, 
as obras na Armando Ribeiro Gon-
çalves fazem parte do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com 
as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional (PISF). O investimento 
total é de R$ 16,9 milhões. A barra-
gem tem capacidade de armazenar 
até 2,4 bilhões de m³ de água. A área 
da bacia hidráulica chega a 19.500 
hectares. l

José Aldenir / Agora RN

Investimento total na modernizaçõa da barragem é de R$ 16,9 milhões
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Emparn confirma início do período 
chuvoso para o semiárido potiguar

ALÍVIO

Chuvas começam normalmente na segunda quinzena de fevereiro e seguem até o mês de maio, mas 
as precipitações vieram mais cedo, levando esperança de bom inverno para os agricultores do RN 

O acumulado de chuvas nos dez 
primeiros dias de fevereiro mostra 
que o volume registrado está aci-
ma do esperado no interior do Rio 
Grande do Norte. A situação já vem 
favorável desde o mês de janeiro, se-
gundo a Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária do Rio Grande do Norte 
(Emparn). 

Neste mês de fevereiro, há re-
gistro de 1 município na categoria 
muito chuvoso, 7 na de chuvoso e 29 
cidades com volume acumulado na 
média. O que, segundo o meteorolo-
gista Gilmar Bristot, confirma o iní-
cio do período chuvoso no semiárido 
potiguar. 

Esse período começa normal-
mente na segunda quinzena de fe-

vereiro e segue até o mês de maio, 
mas este ano as chuvas vieram mais 
cedo, levando esperança de um bom 
inverno para o agricultor potiguar, 

depois de 6 anos de seca severa. Essa 
situação confirma a previsão climá-
tica feita pela Emparn, no mês pas-
sado, quando as condições oceânicas/

atmosféricas se mostravam favorá-
veis à ocorrência de chuva no semi-
árido nordestino, com fatores como a 
presença do Fenômeno El Niño fraco 
a moderado no Oceano Pacífico, e 
com tendência de apresentar uma 
diminuição na sua intensidade nos 
meses de fevereiro a maio.

As previsões indicam que as 
chuvas deverão continuar, mas 
com uma melhor distribuição espa-
cial, quando comparado a janeiro 
de 2019. Essa melhor distribuição 
de chuva é porque a Zona de Con-
vergência Intertropical (ZCIT) está 
atuando com mais frequência, asso-
ciada à presença de Frentes Frias e 
Vórtices Ciclônicos de Ar Superior 
(VCANS). l

Emparn registrou chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte

José Aldenir / Agora RN
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RN registra aumento de 22% em acidentes 
com escorpiões nos últimos três anos

PERIGO

Creative Nature / Envato

O Rio Grande do Norte registra 
um acidente com escorpião a cada 
duas horas, segundo dados da Se-
cretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). Ao longo dos últimos três 
anos, todos os municípios registra-
ram incidentes causados por este 
tipo de animal, o que significa uma 
taxa média é de 100 pessoas pica-
das escorpiões por grupo de 100 mil 
habitantes – uma das altas do País.

De acordo com os números 
da Sesap, Natal é a cidade com o 
maior número acidentes em todo o 
Rio Grande do Norte. Em 2018, o 
Estado contabilizou 4.711 casos. A 
capital potiguar, no mesmo período, 
registrou 2.731 casos, o que repre-
senta 57% do total de acidentes com 
o artrópode.

“As pessoas precisam tomar 
medidas para evitar a proliferação 
deste animal, como o descarte ir-
regular de lixo e o desmatamento 
de áreas verdes. Temos de evitar o 
aumento da quantidade de baratas 

nas áreas urbanas, que é o principal 
alimento dos escorpiões”, diz Josi-
meire Josino, responsável técnica 
do Núcleo de Animais Peçonhentos 
da Subcoordenadoria da Vigilância 
Ambiental da Sesap.

Ao longo dos últimos três anos, 
o número de pessoas feridas por pi-
cadas de escorpiões aumentou 22% 
no Rio Grande do Norte – foram 
3.859 casos em 2016. 

A espécie mais encontrada no 
Rio Grande do Norte é a Tityus stig-
murus, o popular “escorpião amarelo”. 

A preocupação das autoridades 
é que, entre os meses de dezembro 
e fevereiro, há uma maior prolife-
ração destes animais pelas áreas 
urbanas, o que pode gerar novos 
acidentes. A explicação é simples: 
calor e umidade aceleram o metabo-
lismo do artóprode. 

Caso o ocorra um acidente com 
este tipo de animal peçonhento, 
a Secretaria Estadual de Saúde 
orienta que o público procure uma 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA).  “Houve a descentralização 
dos atendimentos para estes casos. 
Aí, antes disso, todo mundo procu-
rava o Hospital Giselda Trigueiro, 
em Natal. Mas, caso se necessite 
do soro escorpiônico, o médico deve 
encaminhar o paciente para o Hos-
pital Giselda Trigueiro.

Com relação aos óbitos, ainda 
de acordo com o Ministério da Saú-

de, quatro em cada 10 mil pessoas 
picadas morrem. No Rio Grande do 
Norte, segundo o Sistema Único de 
Saúde (SUS), seis pessoas morreram 
em decorrência de ataques de arac-
nídeos ou artrópodes em 2016, data 
mais recente da pesquisa – a pesqui-
sa inclui aranhas, escorpiões, cento-
peias e outros animais semelhantes.

O Centro de Zoonoses da Secre-
taria Municipal de Saúde não tem 
ações específicas para o controle 
de escorpiões. O controle químico 
não é recomendado pelo Ministério 
da Saúde, pois os inseticidas são 
considerados ineficientes. Uma das 
razões é de que os escorpiões têm a 
capacidade de fechar os estigmas 
pulmonares, responsáveis pela 
respiração, e impedir, com isso, a 
internalização do veneno. A princi-
pal medida de combate ao aumento 
populacional de escorpiões é evitar 
o acúmulo de lixo, o que atrai de 
baratas, o principal alimento dos 
artrópodes. l

RN registrou 4.711 casos em 2018

Semsur quer retirar ambulantes da 
“parada do Carrefour” na BR-101

COMÉRCIO INFORMAL

José Aldenir / Agora RN

Ambulantes reclamam da truculência dos técnicos do órgão e querem continuar trabalhando no local 
para garantir o sustento; Prefeitura quer realizar o ordenamento do uso da área pelos comerciantes

Pelo menos 20 ambulantes que 
atuam em um trecho de marginal 
da BR-101 na chamada “parada 
Carrefour” – ponto de ônibus inter-
municipal – deverão ser retirados 
do local até esta sexta-feira, 15. Os 
ambulantes não querem sair do lo-
cal e querem uma negociação com 
a Secretaria de Serviços Urbanos 
(Semsur).

De acordo com o ambulante Joel 
Quirino, técnicos da Semsur estive-
ram no local na segunda-feira passa-
da, dia 4. Na ocasião, fizeram um le-
vantamento de quantos ambulantes 
trabalham naquela área e pediram 
que eles fossem até a secretaria na 
quinta-feira, 7, semana passada. 
“Tivemos esta oportunidade de tirar 
nosso sustento trabalhando como 
ambulante e agora a Prefeitura do 

Natal quer acabar com isso? Não 
vamos aceitar. Não temos emprego e 
temos contas a pagar, inclusive nos-
sa própria previdência”, disse.

Em nota, a Semsur informou que 

a decisão ocorreu em cumprimento 
de requerimento da 45ª Promotoria 
de Justiça de Defesa do Meio Am-
biente de Natal para verificação do 
comércio informal realizado na cal-

çada do supermercado Carrefour. O 
requerimento foi expedido após ser 
verificado uma série de problemas, 
que culminou em transtornos na via 
de pedestre e de trânsito, na área. 

Após vistoriar o local, a Sem-
sur apontou para a necessidade de 
ordenamento no local. No início de 
fevereiro, a secretaria notificou os 
comerciantes a comparecem ao setor 
de Fiscalização, na sede da Semsur, 
em Cidade Alta, para que pudessem 
ser orientados sobre o uso correto 
do espaço público. A pasta informou 
que os comerciantes que utilizem 
equipamentos que tragam risco em 
potencial à integridade física da po-
pulação não poderão atuar no local. 
Fiscais da Semsur também realiza-
ram notificações in loco (calçada do 
Carrefour). l

Vendedores vendem produtos alimentícios na parada de ônibus intermunicipal
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Revitalizado, novo Barreira Roxa
terá gastronomia como carro-chefe

TURISMO

Fecomércio RN / Divulgação

Com três pavimentos, Hotel-Escola do Senac possui 52 unidades habitacionais e configurações para 
acomodar até 150 leitos. Dispõe de salão de jogos, academia, espaço infantil, baby copa e área de lazer

O presidente do Sistema Feco-
mécio RN, Marcelo Queiroz, reuniu 
a imprensa nesta terça-feira, 12, 
para apresentar o novo Hotel-Escola 
Senac Barreira Roxa.

Localizado na Via Costeira de 
Natal, o complexo voltado para a for-
mação de profissionais do segmento 
turístico teve investimento de R$ 
36,2 milhões e conta com 8,6 mil me-
tros quadrados de área construída.

Agora, o hotel passa a contar 
com a infraestrutura de grandes 
empreendimentos hoteleiros, traba-
lhando com o conceito intimista e 
reservado dos charmosos hotéis de 
pequeno porte.

“Com este novo equipamento, 
estamos ratificando nosso compro-
misso com o desenvolvimento social 
e econômico do nosso Estado, exa-

tamente reforçando a capacitação e 
qualificação profissional em um seg-
mento que é uma das grandes molas 
propulsoras da nossa economia: o 
turismo”, destacou Marcelo Queiroz.

Com três pavimentos, o Barreira 

Roxa possui 52 unidades habitacio-
nais e configurações para acomodar 
até 150 leitos. Dispõe de salão de 
jogos, academia de ginástica, espaço 
infantil, baby copa e área de lazer, to-
dos os ambientes com acessibilidade.

Um dos principais segmentos 
trabalhados pelo portfólio de cursos 
do Senac, a gastronomia será o car-
ro-chefe do hotel. Na área de alimen-
tos e bebidas, o destaque é o Res-
taurante Navarro, que homenageia 
o dramaturgo, poeta, desenhista e 
pintor Newton Navarro.

O novo Barreira Roxa possui 
também um moderno Centro de 
Eventos, com área verde para cele-
brações corporativas ou sociais, co-
mo casamentos e confraternizações.

O novo Centro de Educação Pro-
fissional construído no Complexo 
Barreira Roxa permitirá a expansão 
da capacidade de atendimento do 
Senac no segmento de turismo, hos-
pitalidade e lazer em mais de 40%, 
podendo chegar a duas mil matrícu-
las por ano, somente em Natal. l

Complexo teve investimento de R$ 36,2 milhões e conta com 8,6 mil m²
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Victor Chaves, da dupla com
Léo, nega agressão a ex-mulher

ACUSAÇÃO

Divulgação

Cantor também comentou o desabafo do irmão. Sertanejo declarou no 
“Jornal da Record” que a relação entre eles era de briga o tempo todo

Victor Chaves falou sobre as 
polêmicas nas quais se viu envol-
vido em vídeo divulgado no You-
Tube. Na papel de entrevistador 
e entrevistado, o cantor comentou 
as acusações feita pela ex-mu-
lher, Poliana Bagatina.

“Senhor Victor, consta que o 
senhor teria desferido 15 chutes 
na barriga de uma grávida. A 
pergunta é: o senhor joga fute-
bol?”, questiona o músico, réu em 
processo por contravenção penal.

“Jogo de vez em quando, mas 
nunca consegui acertar um chu-
te”, responde o artista, indiciado 
pela Polícia Civil de Minas Gerais 
por vias de fato.

“Senhor Victor, o senhor foi 
indiciado por vias de fato, que 

corresponde a agressão sem dei-
xar marcas, que merda é essa?”, 
indaga. “É só uma merda, mes-
mo”, retruca.

Em seguida, Victor comentou 
o desabafo de Leo. O sertanejo de-
clarou no “Jornal da Record” que 
a relação entre eles era de briga o 
tempo todo.

Os dois anunciaram uma pau-
sa na carreira em agosto do ano 
passado. “Senhor Victor, para ter-
minarmos, o senhor teria vivido 
27 anos de brigas com seu irmão, 
Leo Chaves, o que o senhor tem a 
dizer sobre isso?”, perguntou.

“Não! Vinte e sete anos foi o 
tempo de dupla. De briga, são 42! 
Até aqui!”, rebateu ele, bem-hu-
morado. l Victor e Poliana Bagatina, ex-mulher

TRABALHO

Alexandre Nero é 
acusado de dever
ex-funcionários

O ator Alexandre Nero 
está sendo acusado de dever 
pagamentos aos funcionários de 
um salão de beleza no qual era 
sócio, de acordo com informações 
do colunista Léo Dias.

Segundo a reportagem, Nero 
deixou a sociedade no fim de 2018, 
mas os débitos seriam referentes 
ao tempo em que ele esteve 
envolvido no negócios com outras 
duas pessoas.

O ator negou todas as 
informações. l

Ramón Vasconcelos / TV Globo

Ator da Globo negou acusações

Bela Gil causa polêmica ao 
mostrar novo cabelo da filha

ENROLADO

Bela Gil é alvo de diversas po-
lêmicas desde que se tornou apre-
sentadora do Bela Cozinha. Filha 
de Gilberto Gil e irmã de Preta Gil, 
ela faz questão de levar uma vida 
completamente saudável e à base 
de produtos naturais. Sendo assim, 
não raro chama a atenção por causa 
de alguns de seus hábitos e até mes-
mo por causa da forma com que cria 
seus filhos.

A apresentadora causou po-
lêmica ao postar uma foto de sua 
filha Flor Gil no Instagram. Com a 

legenda “Eu amo uma flor”, a ima-
gem mostra a pequena com o cabelo 
enrolado e desbotado da metade dos 
fios até as pontas, resultado de uma 
das diversas mudanças capilares 
que sua mãe lhe permite fazer.

Nos comentários, choveram crí-
ticas à apresentadora como: “Tão 
naturalista e tal e deixando uma 
criança usar química no cabelo! Que 
incoerência!”; “Deus do céu! O que 
a Flor fez com o cabelinho dela?” e 
“Uma pena que acabaram com o ca-
belo da criança!”. l

Instagram
 / Reprodução
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“ “O homem
torto não pode 

pensar reto”

(Khalil Gibran)

>> Diana. Vicente Serejo, 
nosso cronista da alma, 
poderia se debruçar sobre os 
alfarrábios que descrevem a 
Natal dos tempos da Segunda 
Guerra Mundial, período que 
ainda esconde mistérios, como 
as suspeitas das primeiras 
aparições da bela Diana 
Palmer na cena urbana da 
cidade de Cascudo. A noiva 
do Fantasma teria vindo na 
companhia de alguns soldados 
do Exército dos EUA. 

>> O bom velhinho. Muitos fãs 
de Stan Lee engoliram mosca no 
filme animado “Homem-Aranha 
no Arranhaverso”. O criador 
do aracnídeo aparece duas 
vezes na produção, mas poucos 
espectadores foram atentos para 
perceber a segunda aparição (o 
primeiro numa loja) em um metrô, 
já no finalzinho da aventura.

O inglês voador
Morreu o segundo melhor goleiro 

do século XX. Aos 81 anos, o britânico 
Gordon Banks deixou os campos da 
vida e se foi, vencido por um câncer que 
enfrentava desde 2015, com bravura e 
esperança. “Se eu já parei Pelé, por que 
não posso parar um câncer?”, indagou 
quando saiu o terrível diagnóstico.

Quando defendeu a quase inde-
fensável cabeçada do rei do futebol em 
junho de 1970, na segunda partida 
da Copa do Mundo no México, Banks 
já estava destinado a virar lenda do 
esporte que o seu povo criou e organi-
zou. Foi peça importante na conquista 
da copa anterior, a única da seleção da 
Inglaterra.

Oriundo do time do Leicester, es-
treou no “real team” em abril de 1963, 
já com 26 anos, diante da seleção da 
Escócia. Em maio, diante de 92 mil pes-
soas no estádio de Wembley, fechou o gol 
contra a seleção do Brasil que vinha de 
um bicampeonato mundial em 1958 e 
1962. O jogo terminou 1 x 1, graças a ele.

Na Copa do Mundo de 1966, dispu-
tada em solo britânico, Gordon Banks 
foi uma das grandes figuras responsá-
veis pela campanha vitoriosa, abaixo 
apenas (talvez) de Bobby Charlton e 
Bobby Moore. A vitória por 4 x 2 sobre a 
Alemanha na final teve nas mãos dele 
um muro quase intransponível.

Quatro anos depois, a Inglaterra 
chegou no México como uma das favo-
ritas, ao lado da Alemanha, da Itália 
e do Brasil. O confronto entre ingleses 
e brasileiros já na segunda rodada foi 
uma batalha de logística, com um papel 
essencial de Banks e também do goleiro 
da Canarinho, Félix. Era hora do almo-
ço no Brasil.

E era uma sala estreita, na casa do 
vizinho Seu Daniel, meninos sentados 
no chão e adultos aboletados no sofá e 
algumas cadeiras. Todos atentos ao te-
levisor em preto e branco, torcendo pelo 
escrete de Zagallo e as feras.

Num dos primeiros ataques do 
Brasil, ficou logo estabelecido que ali 

se iniciava uma das mais incríveis 
partidas de futebol da história. O 
ponta Jairzinho avançou pela direita 
vencendo dois zagueiros e antes que a 
bola saísse pela linha do tiro de meta, 
o craque botafoguense consegue cruzar 
para a área.

A cena que veio a seguir se eterni-
zou na memória de quem presenciou ao 
vivo e virou registro histórico para as 
gerações que vieram depois. Pelé sobe 
junto com um inglês, um tórax acima 
no ar e cabeceia com força em direção 
ao chão. Banks num voo rasteiro, pra-
ticamente batido, ergue a mão, num 
reflexo.

O rei Pelé já havia pousado e ini-
ciava uma corrida para comemorar, 
mas, estupefato, ele e o mundo, a mão 
do goleiro inglês havia encontrado a 
bola mesmo na mudança de trajetória 
imposta pela cabeçada perfeita do cra-
que. Banks só acreditou que havia feito 
a defesa porque Pelé brecou a vibração.

O Brasil venceu o jogo por 1 x 0 
num gol de Jairzinho que só aconte-
ceu porque o gênio Tostão fez algo que 
nenhum atacante do planeta jamais 
ousou fazer: uma sequência de dribles 
em torno do zagueiro Bobby Moore e 
de mais dois ingleses, girando na órbita 
sem desgrudar o pé esquerdo para o 
direito cruzar.

Na semifinal, a Inglaterra pegou a 
Alemanha num jogo também histórico, 
um confronto épico com toques de guer-
ra. Gordon Banks fez defesas incríveis, 
mesmo sofrendo dores intestinais por 
causa dos temperos mexicanos. Foi 
pego pelo Mal de Montezuma, uma vin-
gança contra o império britânico.

Depois daquela copa, mesmo sem 
ser campeão de novo, Banks consolidou 
a glória pessoal eleito pela FIFA como 
o segundo melhor goleiro do século 
XX, atrás apenas do russo Lev Yachin, 
além de ter feito a mais espetacular 
defesa de todos os tempos. Uma defesa 
que desafiou a física e entrou no campo 
dos milagres.

>> Pressão. De auditores fiscais 
e delegados de polícia para que 
a governadora Fátima Bezerra 
acrescente na folha o percentual 
de 16,5% de aumento em seus 
contracheques, referentes ao que 
foi aprovado para servidores do 
Poder Judiciário. A governadora 
tem o poder de aplicar o aumento, 
caso queira.

>> Espeto de pau. Com uma 
tradição em oferecer cursos de 
informática e alguns outros de 
formação tecnológica, o Senac 
RN precisa dar mais atenção ao 
site da instituição, que segundo 
alguns leitores tem tido picos 
de intermitência em horários 
noturnos e nos fins de semana. 
Não pode ser casa de ferreiro.

>> Feiura. Das tantas críticas 
que a petista Gleisi Hoffmann 
recebe diariamente em seu perfil 
oficial no Twitter, a maioria 
motivada por suas posturas 
ensandecidas e retrógradas, a 
melhor foi da twiteira intitulada 
“Garota Patriota”, que postou a 
pérola “De longe é feia... De perto 
parece que está de longe”.

>> Data Noblat. O jornalista 
Ricardo Noblat está brincando 
de produzir enquetes na sua 
página do Twitter, sempre 
com perguntinhas capciosas 
estimulando rejeição dos seus 
seguidores ao presidente Jair 
Bolsonaro. O problema é que 
as respostas são sempre com 
altíssimos índices de aprovação ao 
capitão.

>> Forças ocultas. Em parte 
da comunidade kardecista, há 
discussões sobre um período de 
atribulações no Brasil em virtude 
de conflitos no mundo espiritual, 
numa verdadeira batalha entre o 
bem e o mal travada numa região 
austral localizada exatamente em 
cima do Brasil, no plano de uma 
dimensão paralela.

Depois de perder o marido,
Fátima pode perder

o programa. 

(Josyanne Mauro)

A CNBB não faz papel
de uma igreja, é um
partido de esquerda. 

(Ênio Mainardi)

Bolsonaro passando
manteiga na nata
do leite nacional 

(Sergio S. Banhos)

PICARDIA NAS REDES
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Pode realizar várias atividades ao mesmo 
tempo. Mas redobre a atenção para evitar mal-
entendidos, seja no trabalho ou na vida pessoal. 
Não deixe uma fofoca atrapalhar a paquera.

Bom dia para fortalecer o trabalho de equipe 
e se aproximar de colegas que pensam como 
você. Não abrace mais tarefas do que consegue 
dar conta! Boa fase para dar um passo mais.

Intuição afiada. Boa fase para se concentrar 
no orçamento e até encontrar uma maneira de 
aumentar seus ganhos. Na paquera, talvez seja 
melhor manter seu interesse em segredo.

Vale a pena dedicar uma atenção extra à 
saúde. No trabalho, talvez seja necessário 
se esforçar mais. Seja flexível para lidar com 
as mudanças. 

Com a Lua em seu signo, seu jeito confiante 
ganha destaque, mas é melhor não exagerar. 
Cuide do serviço e mostre jogo de cintura 
para se entender com os colegas. 

Assuntos do dia a dia ou de trabalho ganham 
destaque e vale a pena redobrar os esforços 
para deixar tudo em dia. Há sinal de algumas 
dificuldades em família. 

Se você seguir os seus instintos e agir 
discretamente, ninguém vai tentar tirar 
vantagem. Mantenha os pés no chão. O 
romance pede mais cautela.

Se depender dos astros, vai sobrar disposição 
para cuidar das tarefas de rotina. Redobre a 
atenção no serviço. Paquera com colega de 
trabalho pode enfrentar obstáculos.

As estrelas favorecem os estudos. Pode ser 
difícil se entender com amigo(a), mas mantenha 
a calma. Cuidado com sonhos impossíveis. A 
vida amorosa ganha mais leveza.

Gastos exagerados podem trazer dor de cabeça. 
Com a Lua em seu paraíso astral, tudo deve 
correr com mais tranquilidade, inclusive na vida 
profissional. Aguarde novidades na paquera!

Foque na carreira. Se está disputando um 
cargo, evite confiar demais nos outros. 
Sua disposição para encarar mudanças ou 
imprevistos deve crescer.

Qualquer assunto financeiro deve ser resolvido 
numa boa. Em casa, tente ir com calma para 
não se estressar -- a saúde também agradece. 
Um antigo amor pode despertar saudade.

Lourdes Maria se atrasa para o seu primeiro dia de trabalho. Diana se enfurece ao saber que Walid 
empregou Rivalda. Olavo ataca Feijão, que é defendido por Valentina. Luz vai à casa de Valentina e exige 
que Feijão vá embora com ela. Stella tenta tranquilizar Stefânia depois de ouvirem as ameaças de Mirtes.

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)

Alain descobre que André visitou Cris no hospital e avisa a Antônio que acionará a Polícia para descobrir o paradeiro 
da ex-noiva. Piedade afirma a Cris/Julia que tentará refazer seu casamento com Eugênio. Padre Luiz abriga Danilo 
em sua sacristia. Alain estranha quando Ana e Flávio impedem que ele acione a Polícia para encontrar André e Cris.

ESPELHO DA VIDA

Jerônimo promete ajudar Quinzinho. João hesita em aceitar a proposta de Herculano. Sob a 
orientação de Jerônimo, Galdino liga para Mercedes anunciando que Quinzinho foi sequestrado. 
Janaína contrata Catraca para ajudá-la a fazer as marmitas para vender.

VERÃO 90

Modelo relembra anorexia:
“Me dei três tapas na cara”

DISTÚRBIO ALIMENTAR
TV Globo / Reprodução

Modelo Mariana Goldfarb no Encontro

Recebida no Encontro, 
Mariana Goldfarb disse que 
sentiu atacada por “padrão” 
imposto pela mídia

O programa Encontro, da TV 
Globo, debateu o tema dos distúr-
bios alimentares. Para falar sobre 
o assunto, Patrícia Poeta recebeu 
Mariana Goldfarb, que lutou contra 
a anorexia há um ano e meio atrás.

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

PVAM
ROMANTICAS
TEZRUELA

MEDINALO
ASIASUECA

TESTABAN
OVAESERD

APLICATIVO
ANRODAR
CATEDRAL

GISELEDEMO
FREUNER
INNAAR
CROCODILO

COESORAMOS

Sem
conteúdo
(fem. pl.)

Chega
tarde a

um com-
promisso 

Escon-
derijo 
(bras.)

Pequena
via urbana

Espécie
de tecido

fino

Apoio
para o

santo na
procissão

Os alunos
que mo-
ram no
colégio

Depres-
são entre

mon-
tanhas

Programa
como o

Whatsapp

Arlete
Salles,
atriz 

Igreja
principal

da diocese

Montes
pouco

elevados

(?)
Bündchen,

ex-top 
model
gaúcha

Agrupa;
congrega 

Saudação
dita ao
celular

Segunda
nota

musical

Nélson
Ned,

cantor

Lázaro
(?), ator de 

''Mundo
Cão" (Cin.)

Manifesta-
ção públi-
ca realiza-
da sem con-
frontos com
a polícia 

Sonha-
doras

Pele; cútis
Gabriel (?),

surfista 
brasileiro

Continente
mais 

populoso

Ovo de
peixe

Parte do 
rosto acima
dos olhos 

Ligado;
junto

Flúor
(símbolo)
Grande
réptil

anfíbio

Pessoa
famosa 

Relativo à
Idade
Média

Jogo de
baralho

Tecnologia
(abrev.)

Sílaba de
"banda"

Divisão de
empresa

Ente;
criatura

Queimou

Descrever
círculo 

Relação
de atores

O CD de 
divulgação 
Brincar na

piscina 

Fonte de
oxigênio

Prefixo de
"importar"

5/coeso — sueca. 6/maloca. 10/aplicativo — românticas.

No matinal, a modelo lembrou 
como a doença teve início. “O es-
topim foi um ano e meio atrás, quan-
do me vi sendo atacada por esse pa-
drão, por essa mídia, pelas pessoas, 
para ter o corpo perfeito, o corpo no 
lugar, a roupa mais bonita”, disse.

“Me dei três tapas na cara e fui 
procurar ajuda. Não adianta nin-
guém falar, pais, amigos, amores... 
Você não enxerga, você precisa de 
ajuda para reconhecer a tua potên-
cia de dentro para ela sair”, finali-
zou a modelo. l
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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. 
004/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DOS SERVIÇOS 
DE RECARGA DE CARTUCHOS COM TONALIZADOR (TINTA EM PÓ PARA IMPRESSORAS A LASER 
E FOTOCOPIADORAS – TONER), E, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT CILINDRO FOTOCONDUTOR 
(COMPONENTES DE IMPRESSORAS, COPIADORAS E EM OUTROS SISTEMAS QUE TRABALHASM 
COM IMAGENS), PARA IMPRESSORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM MACAÍBA/RN, UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ESF’S – ESTRATÉGIAS DE 
SAÚDE DA FAMILIA, UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE LUIZ ANTONIO FON-
SECA SANTOS, CENTRO DE ENDEMIAS, CAP’S II (CENTRO DE PSICOSSOCIAL), CAP’S AD (CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS), CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS E CENTRAL DE MARCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A sessão públi-
ca dar-se-á no dia 27/02/2019 às 08h15min, 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, 12/02/2019. Pregoeiro/PMM.
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Testes indicam que alojamento do Fla 
não tinha prevenção contra incêndio

INVESTIGAÇÃO

Fábio Motta / Estadão

Contêiner onde dormiam os 10 garotos que morreram e os 3 feridos na tragédia do Ninho do Urubu 
tinham chapas de aço com poliuretano, material extremamente inflamável, segundo especialistas

A velocidade com que o fogo se 
propagou no contêiner onde dor-
miam 26 atletas dos times de base do 
Flamengo indica que o material não 
tinha recebido tratamento contra 
incêndio. A conclusão é do professor 
Alexandre Landesmann, especialis-
ta do Laboratório de Estruturas e 
Materiais do Programa de Engenha-
ria Civil da Coppe, depois de assistir 
aos vídeos do incêndio, que matou 
dez jovens, e fazer alguns testes em 
seu laboratório.

Já no dia seguinte ao incêndio, 
o Flamengo informou que os con-

têiners são feitos de chapas de aço 
recheadas de poliuretano. O clube 
informou também que o poliuretano 
havia recebido um tratamento espe-
cial contra o fogo. Especialistas em 
propagação de incêndio rebateram 
a informação, dizendo que, com o 
tratamento, as chamas jamais po-
deriam ter se alastrado com aquela 
velocidade.

Sem o tratamento, o poliure-
tano é um material extremamente 
inflamável. Landesmann fez alguns 
testes em seu laboratório, mostran-
do como o material pode entrar em 

combustão mesmo sem a presença 
de chamas, apenas diante do calor 
excessivo.

“Usamos amostras que tínha-
mos aqui no laboratório, de chapas 
de aço recheadas de poliuretano sem 
tratamento retardante de chamas”, 
explicou Landesmann. “Mas, claro, 
não são amostras do Flamengo.”

Quando recebe o tratamento 
adequado, o material simplesmente 
não pega fogo. “A chama se extingue 
automaticamente”, diz. “Mas quan-
do não tem o tratamento, o fogo se 
espalha imediatamente”. l Teste mostra: material era inflamável

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

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ n°20.228.158/0001-20, torna público que 
recebeu  do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA aLICENÇA SIMPLIFICADA, com prazo de validade até 17 de janeiro de 2025, 
em favor  do empreendimento Estrutura da Estação Rádio Base (RNP-SMS-001), localizada 
no Sítio Bom Jesus, s/n – Zona Rural – Santana do Matos/RN.

Izabela Negrão
Coordenadora de Licenciamento.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATORIO Nº. 001/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNE-
CIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA ALUIZIO ALVES.     
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE REABERTURA DOS PRAZOS 
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que após analise 
do questionamento da empresa DROGAFONTE LTDA – CNPJ Nº. 08.778.201/0001-26 e considerando o 
Memorando nº. 042/2019 da Secretaria Municipal de Saúde ficam reabertos os prazos do processo em 
comento. A sessão pública dar-se-á no dia 26/02/2019 às 08h15min, 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, 12/02/2019. Pregoeiro/PMM.

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

Francivani Batista Da Silva CPF: 012.191.724-05, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada - LS, para Extração de Argila, numa área de 40,0 (há) no sitio Lagoa 
Nova, s/n, zona rural no Município de Pendencias/RN. 

Francivani batista Da Silva Me
Requerente/Proprietária


