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O adeus a Boeacht

Aos 66 anos, jornalista Ricardo Boechat, do Grupo
Bandeirantes, morre em queda de helicóptero. Pág. 5
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Juiz proíbe Fátima
de pagar 2019
antes de atrasados
Magistrado acatou pedido de vereador de Currais
Novos, que alegou ferimento à ordem cronológica.
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Moradores de 24 casas já fecharam acordo para abandonarem região

Famílias se recusam
a deixar área de risco
Prefeitura do Natal negocia evacuação de
13 residências na Comunidade do Jacó.

PROTESTO 10

PSL potiguar monta
lista com sugestões
para direção de órgãos

Procuradores federais
no Estado começam
movimento contra Dodge

Secretário-geral da legenda disse
que as sugestões foram formuladas
levando em conta um objetivo:
“desaparelhar órgãos”.

Membros do Ministério Público Federal
querem que a procuradora-geral da
República altere regulamentação que
trata do acúmulo de funções.

MELHORA 05

PREVENÇÃO 16

Bolsonaro vai para o
apartamento e deve
ser liberado na sexta

Após tragédia em CT
do Flamengo, clubes
do RN serão notificados

Segundo ministro da Casa Civil,
presidente voltará a Brasília para
tomar as “decisões finais” a respeito
da reforma da Previdência.

Dos principais clubes do Estado,
apenas o América tem fora do estádio
estrutura para times de base. Demais
espaços já foram vistoriados.

OPINIÃO

2

TERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br

Coluna do Agora
redacao@agorarn.com.br

E

Um país que não aprende

>> Fiscalização. O Gabinete Civil
do Governo do Estado reforçou, junto
aos secretários e titulares dos órgãos
da administração direta e indireta,
as medidas para disciplinar o uso
da frota veicular. A mudança visa
a otimização dos gastos públicos
com controle de abastecimento. De
acordo com o decreto, os veículos de
representação podem ser utilizados
exclusivamente pela governadora,
vice-governador, secretários de
Estado e titulares de órgãos da
administração.
>> Comunistas. Militantes e
filiados do PCdoB realizam na
próxima quarta-feira, 13, em
Natal, uma plenária (reunião)
para discutir a conjuntura política
atual. O partido deve receber em
breve a incorporação do PPL. As
duas legendas não alcançaram
a cláusula de barreira e, por
isso, perderam acesso ao fundo
partidário e ao tempo de televisão.
A fusão é uma forma de ganhar
sobrevida.
>> Pesca. Foi instalada na
Assembleia Legislativa a Frente
Parlamentar em Defesa do Setor
Pesqueiro Aquícola no Rio Grande
do Norte, primeira frente de trabalho
de interesse específico criada na
atual legislatura. Os deputados que
integram a frente são Souza (PHS),
Hermano Morais (MDB) e Isolda
Dantas (PT).

>> A luta continua 1. O exministro Henrique Eduardo Alves
relembrou o aniversário de 50 anos
da cassação de seu pai, Aluízio
Alves, e dos tios Garibaldi e Agnelo
Alves, pelo regime militar. Em
artigo publicado no jornal Tribuna
do Norte no último domingo, 10,
Henrique narrou suas recordações
da época, conclamando que, em
nome de seu pai e tios, a luta que
eles perseguiram vai continuar.
“Esses 50 anos se passaram. Aos que
hoje vivem e apregoam os direitos à
cidadania, à liberdade, à democracia,
à Justiça, não pedimos muito. (...)
Meu pai, Agnelo e Garibaldi, em
nome de vocês, a luta continua”,
escreveu.
>> A luta continua 2. Por falar
em Henrique, a Justiça Federal no
Rio Grande do Norte começará no
dia 19 de fevereiro os depoimentos
da Operação Lavat, como ficou
conhecida a investigação do
Ministério Público Federal e da
Polícia Federal que aponta para
crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro. A operação tem como
réus Henrique, o ex-presidente da
Câmara dos Deputados Eduardo
Cunha, além de Lucio Bolonha
Funaro, Arturo de Arruda
Camara, Jose Geraldo Moura da
Fonseca Junior, Aluizio Henrique
Dutra de Almeida, Paulo José
Rodrigues da Silva e Norton
Domingues Masera.
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“Arrumadinho” e “gambiarra”

Era um vulcão em
erupção, com lava
para todo lado”

José Simão, companheiro de Ricardo
Boechat na BandNews FM, sobre morte
do jornalista nesta segunda-feira, 11

Rodrigo Paiva / Folhapress

m seu último comentário na rádio BandNews FM, nesta segundafeira, 11, o jornalista Ricardo Boechat falou sobre as tragédias
do rompimento da barragem em Brumadinho e do incêndio no
Centro de Treinamentos do Flamengo. Ao citar a primeira página
do jornal O Globo, “Negligência e impunidade marcam tragédias no
País”, Boechat criticou a falta de punição a responsáveis por desastres
que ocorreram nos últimos anos, incluindo a queda do avião da TAM
e o incêndio da boate Kiss. Horas depois da tragédia que vitimou o
jornalista, descobriu-se que o helicóptero do qual ele estava a bordo
não tinha autorização para transportar passageiros – um primeiro
prenúncio, embora não determinante, de que a negligência ocasionou
mais essa tragédia. A Vale parece não ter aprendido nada com
Mariana, vide Brumadinho. Parece que não aprendemos nada com a
boate Kiss, vide o desastre no Flamengo. E agora, a morte de Boechat,
em acidente cujas causas já começaram a ser investigadas. Brasil, um
país que não aprende.

12.02.2019

O Brasil continua se
caracterizando como sendo o País
do “arrumadinho” e da “gambiarra”.
Aí estão os três maiores exemplos da
afirmação acima mencionada. O que
aconteceu em Mariana, Brumadinho
e no Ninho do Urubu no Rio de
Janeiro poderia ter sido evitado se a
palavra “prevenção” fosse prioridade
e realidade nos governos e na
iniciativa privada. Enquanto isso
não acontece, vidas estão sendo
subtraídas, deixando famílias órfãs,
sofrendo dores irreparáveis. O caso
acontecido no Flamengo foi o pior
de todos, por se tratar de jovens
que tinham perspectivas de futuro
promissor vestindo a camisa de
um dos times mais importantes do
cenário futebolístico mundial. Não é
possível que esses tristes ocorridos
não sirvam de exemplos para que
autoridades e dirigentes esportivos
despertem para que as soluções
sejam adotadas antes que os
desastres aconteçam.

1 Leitura rápida
>> Nome técnico. O exdeputado estadual Carlos
Augusto Maia (foto), filiado
ao PCdoB, é cotado para
assumir a direção da Junta
Comercial do Rio Grande do
Norte (Jucern). Com base
eleitoral principalmente em
Parnamirim, Carlos seria
uma indicação técnica para o
órgão, já que tem onze anos de
experiência como advogado,
atuando junto à Anoreg,
associação que representa
cartórios de todo o Estado.

>> Atenção à pesca
+ A Assembleia Legislativa cria a
Frente Parlamentar em
Defesa da Pesca, formada pelos
deputados Souza Neto (PHS),
Hermano Morais (MDB) e Isolda
Dantas (PT). Objetivo é defender
os interesses de um segmento
importante para a economia do Rio
Grande do Norte.
>> Apoio à segurança
+ Deputado
federal Girão
Monteiro (PSL)
mostra-se
preocupado com
os altos índices
de suicídios
verificados na
Ponte Forte/
Redinha. Sugere a colocação de
telas de proteção para evitar o
problema. O general/deputado fez
seu primeiro pronunciamento na
Câmara Federal para reiterar o
desejo de contribuir para melhorar
a segurança dos brasileiros.

José Aldenir / Agora RN
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Juiz proíbe Fátima de pagar folhas
de 2019 na frente dos atrasados
Há quatro folhas salariais abertas parcial ou totalmente: novembro e dezembro de 2018 e 13°
de 2017 e 2018. A despeito disso, novo governo tem priorizado folhas a partir de janeiro de 2019
José Aldenir / Agora RN

O juiz Marcus Vinícius Pereira
Júnior, da 2ª Vara da Comarca de
Currais Novos, determinou nesta
segunda-feira, 11, ao Governo do
Estado que obedeça a ordem cronológica de pagamentos do funcionalismo público. Com isso, a gestão da
governadora Fátima Bezerra está
proibida de pagar folhas de 2019 em
detrimento do passivo existente.
Há quatro folhas salariais abertas parcial ou totalmente: novembro
e dezembro de 2018 e 13° salário de
2017 e 2018. A despeito disso, o novo governo - que assumiu em 1° de
janeiro - priorizou no mês passado
o pagamento da folha de janeiro.
Nesta segunda-feira, 11, dando sequência ao calendário de pagamentos

divulgado, servidores que ganham
acima de R$ 6 mil receberam 30%
dos seus salários de fevereiro antecipadamente. O governo tem dito que
não tem previsão de quando vai quitar o passivo.
A decisão de Marcus Vinícius
atende a pedido do vereador Ezequiel
Pereira da Silva Neto, de Currais Novos. “Servidores nomeados em 2019
estão tendo seus salários adiantados
em detrimento dos demais, que permanecem percebendo em atraso (...).
Esta antecipação, além de injustificável a esses servidores e à própria
governadora, causa prejuízo ao erário
público”, assinalou o vereador, na peça encaminhada à Justiça.
Na decisão, o juiz disse que “as

dívidas do Estado do Rio Grande
do Norte não são vinculadas aos
gestores Robinson Faria [ex-governador] ou Fátima Bezerra, mas sim
ao próprio Estado do Rio Grande do
Norte”. Por causa disso, o pagamento
de folhas atuais em detrimento das
atrasadas seria uma prática “ilegal”.
O juiz escreveu ainda que o descumprimento das determinações
implicará na suspensão de despesas
com o pagamento de cargos em comissão e funções de confiança. “Caso
comprovado o descumprimento da
decisão judicial, será possível a imediata determinação de suspensão
dos contratos que gerem pagamento
de cargos em comissão e funções de
confiança”, finalizou. l

Governadora do RN, Fátima Bezerra
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Dirigente do PSL no RN diz que partido
enviou lista com sugestões para cargos
General Araújo Lima, secretário-geral da legenda, não quis antecipar nomes, mas disse que
as sugestões foram formuladas levando em conta um objetivo: “desaparelhar órgãos” federais
Gabriela Fernandes / Agora RN

O PSL potiguar já entregou a
auxiliares do presidente Jair Bolsonaro uma lista com indicações para
direção de órgãos no Rio Grande do
Norte cuja nomeação cabe ao Governo Federal, informou o secretário-geral da legenda no Estado, o general
da reserva do Exército Araújo Lima.
O secretário-geral não quis antecipar nomes, mas disse que as
sugestões foram formuladas levando
em conta um objetivo: “desaparelhar
órgãos” que estariam há vários anos,
segundo Araújo Lima, “com integrantes que não contribuíram o suficiente”. “Não há qualquer imposição
para que esses nomes sejam aceitos.
São apenas propostas”, assinalou
o general, que acrescentou que não
foram sugeridas a extinção ou fusão
de cargos.
Em entrevista ao programa
Manhã Agora, da Agora FM (97,9),
Araújo Lima também afirmou que
o PSL terá candidatura própria à
Prefeitura do Natal nas eleições de
2020. O dirigente afirmou que a formação da candidatura está na “fase
de estudos”, mas que “dá para cravar” que a sigla vai apresentar um
nome para suceder o atual prefeito,
Álvaro Dias (MDB).

Integrante da cúpula do PSL no Estado também confirmou candidatura em Natal
De acordo com o general, existe a
possibilidade de o candidato a prefeito pelo partido ser um civil, a despeito de haver muitos militares filiados,
assim como ele. “A aproximação das
pessoas [com o PSL] acontece por
simpatia. Nosso comitê é formado
sim por militares, porém, temos
vários civis, todos eles de formação
variada e que participam bem das
nossas atividades”, declarou Araújo
Lima, salientando que o PSL tem
dois vereadores em Natal – a professora Eleika Bezerra e o dentista
Cícero Martins, ambos civis.

O partido tem, atualmente, sedes em nove municípios do Estado.
Até o final desta semana, segundo o
general Araújo Lima, serão inaugurados mais seis. “Estamos fazendo
uma coisa muito focada na organização. Não basta chegar ao município, precisamos chegar bem. De
uma maneira bastante organizada,
pretendemos selecionar e capacitar
melhor os nossos candidatos. Vamos
capacitar inicialmente os diretórios
para, depois, partir para a capacitação política e intelectual dos nossos
candidatos”, emendou o dirigente.

GOVERNO FÁTIMA
O secretário-geral do PSL falou
também sobre a interlocução com a
governadora potiguar, Fátima Bezerra (PT), filiada a um partido que
faz oposição a Bolsonaro. Chefe de
gabinete do deputado federal Girão
Monteiro (PSL), Araújo Lima disse
que o parlamentar tem buscado,
“na medida do possível”, estabelecer
contato com o novo governo estadual, “levando solicitações, propostas e
reivindicações”.
O general declarou, contudo, que
tem havido certa “falta de interesse”
da nova gestão estadual em dialogar
com a oposição. “Nosso partido está
de portas abertas para que a gente
possa interagir. Gostaria que essa
interação fosse um pouco maior. Não
tenho visto manifestação por parte
do governo estadual. Há, eu diria,
uma falta de interesse”, completou.
Araújo Lima criticou, ainda, o
que classificou como “falta de propostas” do novo governo para enfrentar
a crise financeira. “Estamos perdendo tempo e indo muito lentamente
em relação às medidas. O simples
fato de declarar que estamos em situação de calamidade financeira não
resolve o problema”. l

DIREITO

Nova diretoria da OAB no Estado toma
posse em sessão solene nesta terça-feira

José Aldenir / Agora RN

A nova diretoria da Ordem dos
Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte, tendo Aldo Medeiros
como presidente, será empossada
em sessão solene nesta terça-feira,
12. O evento está marcado para
18 horas, na Escola de Governo do
RN, localizada no Centro Administrativo. Além da diretoria, tomarão
posse os conselheiros federais, o
Conselho Seccional, sete subseções
da entidade e a diretoria da Caixa
de Assistência dos Advogados (CAARN), todos eleitos para o triênio
2019-2021.
Além de Aldo Medeiros na pre-

sidência, a nova diretoria da OAB/
RN é composta pelos advogados
Rossana Fonseca (vice-presidente),
João Victor de Holanda (secretário-geral), Milena Gama (secretária-geral adjunta) e Alexander Gurgel
(tesoureiro).
Na prática, a nova diretoria
já está à frente das atividades na
seccional regional desde o dia 1º
de janeiro. “Começamos o ano com
uma nova equipe, novas atitudes
e novos desafios a enfrentar. Para
encará-los, já estamos executando
as primeiras ações da gestão, como
a concessão de 75% de desconto

na anuidade do advogado inscrito
em 2019 e também o processo de
digitalização dos boletos da anuidade, com o objetivo de fomentar a
consciência ambiental e economizar
recursos”, afirma o presidente Aldo
Medeiros.
Ainda de acordo com o presidente, a solenidade de posse é um
momento de celebração da OAB/RN
com os advogados potiguares. “Será
um momento oportuno para nos
confraternizarmos, mas também de
mostrarmos união e força em favor
da classe, da sociedade e da própria
instituição”, acrescenta. l

Presidente da OAB, Aldo Medeiros
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Jornalista Ricardo Boechat morre em
queda de helicóptero em São Paulo
Capitão da PM disse que testemunhas relataram que o helicóptero tentou um pouso de emergência
em uma alça de acesso do Rodoanel à Anhanguera. Ainda não se sabe o problema na aeronave
Band / Divulgação

O jornalista Ricardo Boechat,
de 66 anos, morreu na queda de um
helicóptero no Rodoanel no início
da tarde desta segunda-feira, 11. A
aeronave caiu no quilômetro 7, próximo ao acesso à Rodovia Anhanguera, na chegada a São Paulo, em cima
de um caminhão. O piloto Ronaldo
Quatrucci também morreu.
Segundo o capitão Augusto Paiva, da Polícia Militar, o motorista do
caminhão teve apenas ferimentos
leves e às 14h40 já estava no 46º DP
para prestar depoimento. No entanto, ao chegar na delegacia, o homem
passou mal e precisou ser socorrido.
À polícia, o motorista relatou que estava saindo da praça do pedágio, na
faixa da cobrança expressa, quando
viu a aeronave, mas não teve tempo
para frear ou desviar.
O capitão disse que testemunhas
relataram que o helicóptero tentou
um pouso de emergência em uma
alça de acesso do Rodoanel à Anhanguera. Ainda não se sabe qual foi o
problema na aeronave.
Boechat era apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews

Apresentador do Jornal da Band e da BandNews FM morreu aos 66 anos
FM, além de ser colunista da revista
IstoÉ. Trabalhou também jornais
O Estado de São Paulo, O Globo e
O Dia. É ganhador de três prêmios
Esso e, segundo o site da Band, é um
dos maiores ganhadores da história
do Prêmio Comunique-se, em que foi
reconhecido como âncora de rádio,
âncora de televisão e colunista. Foi
eleito, ainda, o jornalista mais admirado do País na pesquisa do site

Jornalistas&Cia em 2014.
A confirmação da morte do jornalista veio da direção de jornalismo da
Band. Ele estava voltando de Campinas, onde tinha ido dar uma palestra
no Centro de Convenções do Royal
Palm Plaza para funcionários da
empresa farmacêutica Libbs, que seria a responsável pelo transporte de
Boechat. Procurada, a empresa disse
que estava apurando as informações.

PREVIDÊNCIA

Bolsonaro volta a Brasília até sexta e
deve tomar “decisões finais”, diz Onyx

O helicóptero, uma aeronave
Bell Jet Ranger, prefixo PT-HPG,
fabricada em 1975, não era da emissora de televisão. Tinha capacidade
para cinco lugares, estava com a
declaração anual de inspeção de
aviação válida até maio deste ano e
com o certificado de aeronavegabilidade válido até maio de 2023. Ele
pertence à empresa RQ Serviços
Aéreos Especializados, cuja sede fica
no Tatuapé, zona leste, empresa com
uma frota de quatro aeronaves especializada em filmagens, fotografias e
reportagem. A empresa não havia se
manifestado até o fechamento dessa
reportagem.
Em nota, a A Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) informou
que o helicóptero estava em situação regular. As investigações sobre
as causas da queda estão sendo
conduzidas pelo Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA
IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (CENIPA), do Comando da Aeronáutica. l

EM QUINZE

SEGUNDOS
José Aldenir / Agora RN

Valter Campanato / Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira, 11, que acredita que o
presidente Jair Bolsonaro estará de
volta a Brasília até sexta-feira, 15,
e deve tomar as “decisões finais” a
respeito da proposta de reforma da
Previdência do governo que será
encaminhada posteriormente ao
Congresso.
Onyx disse que a definição da
proposta da Previdência precede
uma eventual negociação fiscal como contrapartida entre os governos
federal e estaduais para que governadores cobrem de suas bancadas
regionais a aprovação da reforma.
Bolsonaro está internado desde
27 de janeiro, véspera da cirurgia
para retirada de uma bolsa de co-

Ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil)
lostomia, a terceira que fez na recuperação após o atentado à faca
que sofreu durante a campanha
presidencial.

“As equipes do ministro (da
Economia) Paulo Guedes continuam trabalhando na formulação
final. Então, antes de pensar nessa
questão que envolve os Estados, nós
temos que definir qual é a proposta
final que o presidente vai autorizar
na Câmara e no Senado”, completou Onyx, em entrevista na saída
de reunião que teve com o ministro
do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.
Nesta segunda-feira, 11, Bolsonaro recebeu alta da unidade de
terapia semi-intensiva para o apartamento. De acordo com o Hospital
Albert Einstein, de São Paulo, o
presidente “não apresenta dor, febre e segue com melhora do quadro
pulmonar”. l

TCE libera pagamento
fracionado de salários
O Tribunal de Contas do Estado
respondeu consulta formulada pela
Controladoria Geral do Estado
e considerou que o pagamento
fracionado dos salários dos
servidores públicos é legal, desde
que os valores sejam pagos durante
o mês trabalhado e o pagamento
seja feito de forma indistinta para
todos. Nesta segunda-feira, 11,
o Governo pagou 30% da folha
de fevereiro para servidores que
recebem mais de R$ 6 mil.
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Vicente Serejo “
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As mídias sociais são a vitória
da imprensa marrom sobre a
imprensa com credibilidade”.
Luiz Felipe Pondé, filósofo e professor.

serejo@terra.com.br

PALCO

CAMARIM

>> SINAL
O arcebispo Dom Jaime
Rocha, segundo as estatísticas eclesiais, assinou,
em oito anos, cerca de 250
transferências de sacerdotes e diáconos. São trinta
por ano ou duas a cada
trinta dias.

>> ESTRANHO
Estranho a Globo não atualizar, ao vivo, a morte do
jornalista Ricardo Boechat
no acidente do helicóptero.
É tão injustificável quanto
seria se a Band não atualizasse a morte de Roberto
Marinho.

>> COLADOS
Transferir ficou fácil
após a abolição no Direito Canônico do Vigário
Colado que estimulava nos
pastores o amor aos seus
rebanhos. A renovação
legou aos bispos o pecado
da politicagem.
>> DIANA
Nássaro Nasser, um velho
e querido amigo, escreve
para declarar que também
teve uma certa paixão por
Diana Palmer. Mas, ao
contrário de Alex, nunca
cheguei a ter ciúme de
Nássaro.
>> CIÚME
Betinha não tem ciúme,
daí Nássaro poder confessar a paixão por Dale
Arden, a sensualíssima
e corajosa mulher de
Flash Gordon. Seus sutiãs
minúsculos acordam nos
homens todos os desejos.
>> GUIA
Bem sacado o Guia Não
Tradicional da Cidade do
Natal, de Alana Cascudo (bisneta de Câmara
Cascudo) e Cecília Oliveira. Abre com os índios na
gamboa do Jaguaribe e os
seus celulares.
>> CERTO
Convenhamos: o presidente Jair Bolsonaro acertou
ao nomear o professor José
Daniel Diniz reitor da
UFRN. Foi votado. Como
Bolsonaro. E expressa,
pois, o desejo da maioria
absoluta.

A política e o sonho
Desconfio que os políticos, tão
reais nos manejos do poder, são
muito mais capazes de sonhar do
que os pragmáticos que só acreditam na vida como ela é. Talvez o
sonho, feito das razões que às vezes vencem o impossível, encontre
na arte de construir o futuro o ideal
para ser a verdade que parece improvável. Quantas vezes o mundo
não viu o agigantar-se de uma voz
e de um gesto a arrebatar multidões no despertar de um líder para
realizar o milagre da conquista?
O Rio Grande do Norte tem um
exemplo. Seus líderes até sessenta
escreveram biografias respeitáveis,
sem que tenham sido uma explosão
nas ruas. Pedro Velho, José Augusto
Bezerra de Medeiros e Juvenal Lamartine, para ficar nos mais conhecidos. Só um, Aluizio Alves, ergueu sua
voz rouca e os seus braços frágeis,
e construiu nas ruas uma revolução
pelo voto. Dai ser um marco de
idéias e realizações pioneiras que
não concedem a ninguém o direito
de desconhecê-lo.
Acossado pela intolerância e
soprado por seu próprio conservadorismo ideológico, e mesmo vitorioso ao deixar o governo - elegeu
o sucessor, Walfredo Gurgel, e elegeu-se deputado federal - cometeu um erro: não assumiu a oposição no golpe militar. E ungiu com
uma Arena Verde a Arena Vermelha, comandada por Dinarte Mariz.
Como se o velho não fosse, e foi,
um líder civil do governo golpista.
E acabou cassado, como se fosse
sucumbir na solidão absoluta.

Aluizio não quis acreditar que
a resistência, uma de suas grandes
qualidades políticas, era o único caminho. Só despois o pequeno MDB
que abrigou o filho Henrique Alves
e o sobrinho, Garibaldi Filho, aquele
partido que Aluizio ironizava dizendo que ser tão pequeno que cabia
num Volkswagen, passou a ser sua
bandeira. E, a partir dai, até seus últimos dias, a fez drapejar nas ruas. Foi
ministro duas vezes, construiu um
império de comunicação e realizou
grandes sonhos.
Hoje, cinquenta anos depois,
Henrique contou a história em
algumas pinceladas como se pintasse uma aquarela com as cores
das lembranças amargas e doces,
mas sem a tinta forte do rancor. Ele
aprendeu com o pai que em política
não há correligionários e adversários
eternos. De Aluizio soube guardar
e apurar a lição de que a política é
também uma arte e, por isso, tem
seus caminhos traçados nos vastos
campos da sensibilidade humana,
mesmo nas horas mais duras.
Por ter aprendido, foi além de
apenas entender o martírio da prisão a que foi submetido ao longo
de onze meses. Sem trair a ninguém, fez do tempo seu grande
aliado para cerzir novas circunstâncias. E não teria contado a história
do jeito que contou se antes não
tivesse passado pela unção da dor e
do pranto. Parece até que conhecia
a lição de D. Helder Câmara diante
da escuridão que viveu, proibido de
falar: quando mais escura a noite,
mais clara a madrugada.

>> CENA
O colunista Reinaldo Azevedo, da Folha, desmontou a espetacularização do ministro Sérgio Moro. Mostrou que o Artigo 23 do Código Penal
já fixa: ‘Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado
de necessidade; II - Em legítima defesa; III - em estrito comprimento
de dever legal, ou exercício regular de direito’. E acrescenta o próprio
artigo: “O agente, em qualquer das hipóteses, deste artigo, responde
pelo excesso doloso ou culposo”.

>> AVISO
Já tem fonte política
trabalhando com a tese de
que o ex-prefeito Carlos
Eduardo Alves pode deixar
o PDT e assumir a sigla
do PSL, do presidente Jair
Bolsonaro. Teria convite,
pelo menos.
>> OPOSIÇÃO
Alves não pode disputar
a Prefeitura de Natal em
2020, na medida em que
exerceu o mandato até a
desincompatibilização.
Mas, poderia comandar
a oposição ao Governo
Fátima Bezerra.
>> SERÁ?
No PSL, com o partido
tendo candidatura própria,
ele estaria livre do compromisso de apoiar o nome de
Álvaro Dias, provavelmente candidato à reeleição
para um novo mandato de
prefeito.
>> ESTILETE
O prefeito quebrou o
silêncio e foi certeiro: ao
invés de cobrar resultados em apenas quarenta
dias condenou a ausência
da governadora Fátima
Bezerra da reunião com o
Ministro da Justiça.
>> VIOLÊNCIA
O editorial de domingo da
Folha aponta no pacote
do juiz Sérgio Moro aquilo
que Reinaldo Azevedo
já afirmara sexta-feira:
incentiva a violência. Não
enxerga quem olha com
servidão.
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ÁREA DE RISCO

Prefeitura do Natal negocia retirada
de 13 famílias da Comunidade do Jacó
Município já fechou acordo com 24 moradores, que serão deslocados para apartamentos no
Condomínio Residencial Village da Prata, no Planalto; outras oito famílias já foram removidas
José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura do Natal espera
remover até o final de fevereiro 24
famílias que vivem na Comunidade do Jacó, na Praia do Meio, em
função do iminente risco de desabamento da área. O Município já
fechou acordo com os moradores,
que serão deslocados para apartamentos no Condomínio Residencial
Village da Prata, no Planalto, zona
Oeste da cidade.
De acordo com o secretário
municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes, Carlson Gomes, outras
oito famílias já foram transferidas
para o Residencial São Pedro, na
Ribeira. Falta definir, agora, o
destino de mais 13 famílias, que
se negam a deixar a região. Com
esses moradores, a Prefeitura do
Natal negocia o pagamento de uma
indenização para convencê-los a
atender a orientação de sair do lo-

EM QUINZE

SEGUNDOS
PF RN / Divulgação

Casa em área de risco na Comunidade do Jacó, Praia do Meio, zona Leste de Natal
cal. “Essa avaliação está feita pela
Semov [Secretaria Municipal de
Obras Públicas e Infraestrutura]”,
contou Carlson Gomes.
Enquanto persiste a negociação com as 13 famílias restantes, a

Prefeitura do Natal faz diariamente o monitoramento da situação da
região, por meio da Defesa Civil e
da Secretaria de Meio Ambiente e
Urbanismo (Semurb).
Existe a expectativa, também,

de que o prefeito Álvaro Dias decrete
situação de emergência em função do
risco de desabamento, o que facilitaria a obtenção de recursos para ações
de intervenção na área. Essa decisão,
contudo, depende da conclusão de
laudos de engenharia e geologia, que
estão sendo providenciados.
A Prefeitura espera realizar as
intervenções necessárias no Jacó
antes da chegada do período chuvoso, que deve se intensificar no meio
do ano e aumentar o risco de desabamento. “Não queremos que aconteça o que houve em Mãe Luiza, em
2014. Estamos presentes no local.
Na rua Lins Bahia, por exemplo, há
até rachadura no asfalto. Há casos
de casas se descolando da rua e em
algumas residências têm até três níveis de pisos. Estamos fazendo um
trabalho de conscientização”, pontuou Carlson Gomes, em entrevista
recente à Agora FM (97,9). l

RECURSOS HUMANOS

Nova gestão do Idema quer realizar
em breve primeiro concurso do órgão
Divulgação

PF cumpre mandado de
busca e reprime fraude
A Polícia Federal cumpriu nesta
segunda-feira, 11, no bairro de
Nossa Senhora da Apresentação,
zona Norte de Natal, um
mandado de busca e apreensão
para combater a falsificação de
documentos para fins eleitorais.
A investigação decorreu de
provocação realizada pela Justiça
Eleitoral, dando conta da existência
de eleitor cadastrado com perfis
biométricos semelhantes, mas com
documentação de cadastro eleitoral
diferente, o que evidenciava uma
possível fraude. No curso das
investigações foi constatado que
o suspeito de fato possuía três
identidades.

Abrir espaço para novos empreendimentos na Via Costeira; realizar pela primeira vez um concurso
público; e iniciar investimentos em
Tecnologia da Informação, para facilitar o dia a dia de seus técnicos.
Estas são três de muitas mudanças que o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
do Rio Grande do Norte (Idema)
quer ver realizadas na gestão da governadora Fátima Bezerra.
Ao Jornal Agora, da 97,9 FM,
desta segunda-feira, 11, o novo diretor-presidente do Instituto, Leolene Aguiar, no entanto, afirmou que
uma das grandes preocupações do
órgão ambiental, no momento, está
em seus recursos humanos.
“Com cerca de 100 servidores,
alguns cedidos para outros órgãos,
temos muitos prestes a se aposentar
e um grande número de bolsistas
na ativa, que, ao se desligarem do
órgão, levam consigo a experiência

Leonlene Aguiar, novo diretor do Idema
acumulada em suas funções”, afirmou o novo diretor.
Leolene informou que deve encaminhar em breve à governadora
Fátima Bezerra uma proposta de
renovação dos quadros por meio de
um concurso público inédito no órgão de meio ambiente.
Sobre o polêmico projeto de

ocupação da Via Costeira, o diretor
presidente do Idema disse estar nas
pretensões rever o mapeamento
estabelecido em 2010 por órgãos
ambientais junto ao Ministério Público Estadual e compará-la com a
legislação atual.
“Queremos ver onde será possível abrir intervenções e realizá-las,
tendo em vista melhores aproveitamentos dessas áreas”, afirmou. E
adiantou que o Parque das Dunas
também deverá passar por uma revisão de sua legislação.
Sobre as ações civis públicas
do Ministério Público Federal, nas
quais o Idema é réu, pedindo para
18 empresas salineiras do RN desocuparem áreas de preservação
permanente (APPs), Leonlene minimizou:
“São áreas exploradas há séculos pela atividade, sendo que representam apenas 10% do total onde
existe exploração econômica”. l
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CERTAME

Concurso no RN abre inscrições para
200 vagas de alfabetização de adultos
Nova seleção pública vai definir professores que irão trabalhar na qualificação social de agricultores
familiares que atuem no Rio Grande do Norte; vagas estão abertas para 29 municípios potiguares
Reprodução / Agência Brasil

A Secretaria Estadual de
Educação (Seec) lançou processo
seletivo simplificado com previsão para contemplar 200 vagas
– indicando 100 técnicos da área
de ciências agrárias e outros 100
para alfabetizadores. As inscrições estão abertas até a próxima
sexta-feira, 15.
O processo seletivo será realizado por meio de análise de currículos e prova de títulos. A banca
do certame é Fundação de Apoio
à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do
Norte (Funcern). Os candidatos
selecionados vão ministrar duas
horas de aulas diárias, em um toJosé Aldenir / Agora RN

tal de 10h semanais. Além disso,
também deverão realizar atividades relacionadas ao Tempo Comunidade, com carga horária mensal
de 12h. A remuneração será de R$
676, referentes às horas-aula.
As vagas se expandem em
29 municípios do Rio Grande do
Norte. As inscrições são gratuitas
e podem ser realizadas presencialmente – os recursos, contudo,
serão feitos apenas por meio da
Internet. A intenção do concurso é
selecionar professores que possam
trabalhar na qualificação social e
profissional para agricultores familiares que atuem em nove territórios do estado potiguar. l

Inscrições para o concurso estão abertas até a próxima sexta-feira, 15

CARGOS

Prefeitura de Natal divulga lista de
nomeados em concurso da Saúde
SMS publicou lista com 500 nomes

A Prefeitura de Natal divulgou,
no Diário Oficial do Município desta
segunda-feira, 11, a lista dos 500
candidatos que foram nomeados
após serem aprovados em concurso
da Secretaria Municipal de Saúde,
para ocuparem cargos de provimen-

FLÁVIO REZENDE
jornalistaflaviorezende@gmail.com

Considerações sobre universidades
Quando a crise se estabelece a
sociedade começa a discutir soluções
e, na situação atual tanto do nosso
RN, quanto do Brasil, enxugar a máquina pública e reduzir drasticamente
sua atuação, são propostas aceitas
pela grande maioria, restando apenas
aos adoradores dos cargos públicos e
dos adeptos das teorias conspiratórias
do capital internacional a serviço sabemos lá de quem, o posicionamento

contrário.
Pois bem, refletindo sobre o assunto e fazendo um recorte na questão
das universidades, creio que nas federais deveria ser implantado o ensino
pago para 50% de suas vagas, em
mensalidades em torno de 500 reais,
com a grana financiando as outras vagas restantes, que seriam distribuídas
para pessoas carentes, independente
de cor, gênero, bastando provar carên-

to efetivo da pasta.
De acordo com o texto, os candidatos nomeados deverão, no prazo máximo, de 30 dias, a partir da
data da publicação, comparecer ao
auditório da Secretaria Municipal
de Saúde para receberem instruções

cia financeira para concorrer ao espaço disponibilizado.
Lembro que ao estudar no Marista, Salesiano e Auxiliadora, enquanto de dia nós pagávamos - de noite
estes colégios recebiam as pessoas
carentes e elas estudavam de graça.
Eu mesmo sou funcionário público, e
posso pagar para que meu filho estude numa privada, tendo muita gente,
como eu, com filhos na Federal, podendo pagar.
No que diz respeito ao RN, proponho que a estrutura da UERN seja
transferida para a UFRN. Aos poucos
cerca de 5% das vagas da Federal
seriam destinadas aos alunos já matriculados na UERN, transferindo assim
eles para a UFRN, que igualmente
receberia professores e funcionários,
até que todo o processo tivesse concluído, fechando assim a UERN e não

sobre a documentação necessária
para a posse, sob pena de perderem
o direito a exercício do cargo.
Os aprovados deverão apresentar
exames de saúde, laudo de sanidade
mental, audiometria e raio-X do tórax
com parecer do radiologista. l

prejudicando ninguém.
Se algum curso da UERN não
tem na UFRN, o aluno pode optar pelo
que desejar na mudança. Professores
da UERN também podem ser acolhidos no ensino médio do Governo do
Estado, sem redução salarial.
A estrutura física pode ser transferida para a UFRN ou se transformar
em hospitais, escolas de ensino médio
ou Institutos Federais.
É uma sugestão. Não sei se tem
praticidade ou viabilidade, mas fica
como ponto para reflexão. As arestas
são objeto de negociações, mas o
âmago da ideia está posto. Não seria
federalizar. A UFRN no lugar de fazer
concurso para novos funcionários e
professores, receberia os da UERN
suprindo as vagas.
Que situação, rapaz...
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Bombeiros esperam que TJRN autorize
inclusão de nova taxa do IPVA 2019
Tributo foi incluído no pagamento do IPVA 2019 para ser utilizado no financiamento das ações para
prevenção e combate a incêndios, além de outras atividades do Corpo de Bombeiros Militar no Estado
José Aldenir / Agora RN

O Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte (TJRN) aprecia
esta semana a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sobre a
cobrança da chamada “Taxa dos
Bombeiros”. O tributo foi incluído
no pagamento do IPVA 2019 para
ser utilizado no financiamento das
ações para prevenção e combate a
incêndios, além de outras atividades do Corpo de Bombeiros Militar
no Estado.
O processo está sob análise do
desembargador Vivaldo Pinheiro.
A ação de inconstitucionalidade foi
movida pelo Ministério Público Estadual (MPRN) no dia 9 de janeiro.
Segundo o Departamento Estadual
de Trânsito (Detran), que é o responsável pela cobrança, a taxa foi fixada
em R$ 25 para carros e caminhões e
R$ 15 para motos.
A alegação do Ministério Público
é que o objetivo da nova cobrança –
a de manutenção das atividades do
Corpo de Bombeiros – não pode cons-

Coronel Luiz Monteiro da Silva: “queremos autonomia financeira para investir”
tituir objeto de taxa, por ser inerente
à segurança pública estadual. Com
isso, o custeio deve ser arcado com
recursos provenientes dos impostos.
Por outro lado, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Norte, Coronel Luiz Monteiro da Silva, a taxa

vai permitir que a instituição tenha
autonomia financeira para atuar
em ações de prevenção e combate a
incêndios, além das atividades de
fiscalização e de tecnologia da informação. “Queremos ter autonomia
financeira para que se possa investir
na forma que a sociedade precisa.

Há necessidade de trabalharmos
com equipamentos de tecnologia de
ponta”, diz.
Segundo ele, a previsão é de que
a taxa permita que os bombeiros recebam cerca de R$ 20 milhões. “Temos necessidade de manter nossos
contratos de manutenção de equipamentos, construir piscinas para
o treinamento, ampliar nossa rede
de tecnologia da informação. Sem
recursos não podemos trabalhar”,
ressalta coronel Monteiro.
Um dos exemplos da falta de
recursos é que a unidade de Alta
Plataforma Aérea (APA) está parada. O equipamento é utilizado para
atender demandas de grande porte
– como prédios a partir de três andares. A manutenção do equipamento
está avaliada em R$ 500 mil por ano.
“Ano passado, no entanto, tivemos
apenas R$ 100 mil para investimentos. Com isso, o equipamento está
parado por falta de recursos para a
devida manutenção”, aponta. l

FALTA DE PROVAS

Justiça nega liminar que pedia divulgação
de extratos financeiros do Governo do RN
José Aldenir / Agora RN

A 6ª Vara da Fazenda Pública de
Natal negou a concessão de liminar
em ação proposta pelos deputados
estaduais Kelps Lima, Cristiane
Dantas e Allyson Bezerra, do partido Solidariedade, contra o Estado do
Rio Grande do Norte e a governadora Fátima Bezerra, para que o Poder
Executivo apresentasse extratos
bancários de todas as contas públicas do Estado do RN, no período de
1º a 31 de janeiro de 2019.
Ao rejeitar a imposição da
medida cautelar, a Justiça considerou que a Ação Popular não veio
acompanhada de informações ou de
documentos hábeis a demonstrar a
existência de superávit financeiro
no mês de janeiro de 2019 ou, ainda,
da comprovação de que o Portal da
Transparência do Governo do Esta-

Governadoria do Rio Grande do Norte
do está desatualizado.
O que foi rejeitado pela Justiça
foi a liminar, e não a ação, que continua em tramitação. O Estado do Rio
Grande do Norte e a governadora
Fátima Bezerra serão citados, esta
semana, para oferecerem defesa em

relação ao tema.
Os parlamentares pediam também a atualização, de imediato, das
informações no Portal da Transparência do governo estadual e ainda,
o pagamento dos vencimentos e
proventos relativos aos meses de novembro e dezembro de 2018, assim
como os décimos terceiros salários de
2017 e 2018, em ordem cronológica
de débitos, destinando para tanto,
pelo menos, 50% dos saldos financeiros que tenham sobrado, nas contas
públicas do Rio Grande do Norte,
nos mês de janeiro de 2019 e meses
subsequentes. A decisão que negou a
liminar é de 8 de fevereiro.
Na decisão consta que as medidas pretendidas, em especial a de
pagamento de remunerações atrasadas, exigem amplo aprofundamento

e conhecimento da situação fiscal
e orçamentária do Estado do Rio
Grande do Norte, e estão inviabilizadas pela ausência de elementos que
permitam essa aferição e de documentos probatórios a substanciar o
pedido inicial.
O pronunciamento judicial também destaca que os autores não especificaram na ação, quais informações não constam no referido Portal.
Segundo a Secretaria Estadual
de Planejamento (Seplan), o Estado pagou nesta segunda-feira, 11,
o envio do pagamento de R$ 40,5
milhões. O montante é referente ao
pagamento de 30% da folha salarial
dos servidores que ganham acima de
R$ 6 mil bruto, incluso ativos, inativos e pensionistas, em um total de
10.183 servidores. l
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PROTESTO

Procuradores no RN participam de
movimento contra Raquel Dodge
Membros do MPF querem que a procuradora-geral da República altere regulamentação que trata do
acúmulo de funções, garantindo pagamento adicional para quem exerce atividades além do ofício
José Aldenir / Agora RN

Procuradores da República de
todo o País, entre eles do Rio Grande
do Norte, deflagraram nesta segunda-feira, 11, um movimento para
pressionar a chefe do Ministério
Público Federal (MPF), Raquel Dodge, a estabelecer gratificações por
acúmulo de funções.
Segundo informações do site Buzzfeed, a mobilização está sendo organizada pelo Telegram, aplicativo
de mensagens semelhante ao WhatsApp. Ao repercutir o movimento, o
site jurídico Migalhas definiu o protesto como “motim”.
Nesta segunda-feira, falando
de Brasília, a procuradora chefe no
RN, Caroline Maciel, confirmou a
existência do movimento, que estaria ameaçando entregar cargos nas
coordenações de grupo de trabalho e
em forças tarefas nos estados.
Os procuradores querem que
Dodge, procuradora-geral da República, altere uma regulamentação
que trata do acúmulo de funções,
garantindo um pagamento adicional
para quem exerce atividades além

Procudores federais no RN querem adicional para o acúmulo de funções
de seu ofício, como integrar grupos
de trabalho ou forças-tarefas de investigação.
Caroline Maciel, no entanto,
pediu que a reportagem ouvisse o
delegado do RN junto à Associação
Nacional dos Procuradores da República, Victor Mariz. “Ele é a pessoa
indicada para fornecer maiores informações”, disse Caroline Maciel.

Procurado pelo Agora RN, porém,
Mariz não retornou os contatos.
Um procurador ouvido pela reportagem, que também não quis se
pronunciar e pediu sigilo do nome,
afirmou que apoia o movimento,
mas também não quis comentar o
assunto.
Não se sabe quantos procuradores aderiam à manifestação no País,

APRECIAÇÃO

STF inicia esta semana julgamento
de ação que criminaliza homofobia

mas, segundo o site de notícias jurídicas Migalhas, “já estaria circulando um ofício-modelo para a entrega
de cargos como coordenações de grupos de trabalho e representações de
câmaras nos Estados, entre outras
funções que não geram remuneração
adicional”.
Segundo a mesma fonte, “a entrega dos cargos representa um primeiro passo na insatisfação dos procuradores desde que o ministro Luiz
Fux, do Supremo Tribunal Federal,
revogou liminares que concediam o
pagamento do benefício”. Em dezembro do ano passado, a proposta do
auxílio-moradia para magistrados e
membros do Ministério Público foi
aprovada e regulamentada.
Os procuradores querem, em
resumo, que a procuradora-geral da
República altere uma regulamentação que trata do acúmulo de funções,
garantindo um pagamento adicional
para quem exerce funções além de
seu ofício, tal como integrar os grupos de trabalho ou forças-tarefa, por
exemplo. l

EM QUINZE

SEGUNDOS
José Aldenir / Agora RN

Dorivan Marinho / STF

O Supremo Tribunal Federal
(STF) deve julgar quarta-feira, 13,
uma ação protocolada pelo PPS para
criminalizar a homofobia, que é caracterizada pelo preconceito contra o
público LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais). O processo tramita na Corte desde 2013 e será relatado pelo ministro Celso de Mello.
Na sessão, os ministros devem
definir se o Supremo pode criar regras temporárias para punir agressores do público LGBT, devido à
demora da aprovação da matéria
no Congresso Nacional. Pelo atual
ordenamento jurídico, a tipificação
de crimes cabe ao Poder Legislativo,
responsável pela criação das leis.
O crime de homofobia não está
tipificado na legislação penal brasileira. Nos casos envolvendo agres-

Fachada do Supremo, em Brasília
sões contra homossexuais, a conduta
é tratada como lesão corporal, tentativa de homicídio ou ofensa moral.
No entendimento do partido, a
minoria LGBT deve ser incluída no

conceito de “raça social” e os agressores punidos na forma do crime de
racismo.
“O heterossexismo social constitui uma ideologia racista e, portanto, a homofobia e a transfobia
constituem-se ideologias/condutas
tipicamente racistas por serem decorrências do racismo heterossexista”, argumenta o partido.
Levantamento recente, divulgado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB),
mostrou que em 2017 foi registrado
o maior número de mortes relacionadas à homofobia desde que o monitoramento anual começou a ser feito
pela entidade, há 38 anos.
Ainda de acordo com o levantamento, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBTs)
foram mortos por homofobia. l

Ministério estuda projetos
de dessalinização
O Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
(MCTIC) receberá propostas de
pesquisadores, desenvolvedores
e fornecedores de tecnologias de
dessalinização até o dia 18. Essas
alternativas sarão analisadas
para projetos de atendimento a
comunidades que sofrem com falta
de água potável no país. O minisério
quer pegar água salobra no solo
e usar soluções de dessalinização
para transformá-la em uma
alternativa aos moradores.
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YOUTUBE

Com críticas a Bolsonaro, clipe
de Daniela e Caetano é detonado
Nova música “Proibido o Carnaval” retrata a “censura” praticada
pelo novo governo de direita, orientado por valores conservadores
O novo clipe da música “Proibido o Carnaval”, de Daniela Mercury em parceria com Caetano Veloso, está sofrendo com protestos e
boicotes na internet, além de uma
série de “dislikes”.
A música retrata atos “censura” supostamente praticados pelo
governo do presidente Jair Bolsonaro. Em determinado trecho, Daniela alfineta também a ministra
Damares Alves, que afirmou recentemente que meninos devem usar
azul; e meninas, rosa.
Daniela e Caetano não se manifestaram diretamente sobre os protestos, porém, no Twitter, Mercury
afirmou: “A finalidade da arte não é
agradar. O prazer é aqui um meio,
não é um neste caso um fim”. l

“Qual é o problema?”, perguntou

POLÊMICA
Divulgação

Após curtir post sobre
Neymar, Marquezine é
acusada de machismo
Bruna Marquezine está
envolvida em mais uma polêmica.
Desta vez, a atriz curtiu uma
publicação na qual constava uma
lista com 16 itens que deveriam ser
seguidos por futuras pretendentes
de Neymar, seu ex-namorado.
Internautas consideraram
que a publicação era machista e
começaram a criticar a atriz, que
respondeu no Twitter: “Eu não sei
de onde aquilo foi tirado, apareceu
na minha timeline e ‘gostei’. Qual é
o problema desta vez?”. l

Anúncio Jornal 1-4 Pag Virada de Lote.pdf

Embora em menor número, também houve quem defendesse os artistas

CARNAVAL

Bloco “Me Leva Mamãe”
sairá no domingo que vem
O primeiro e único bloco infantil do pré-carnaval de Natal, o “Me
Leva Mamãe”, levará a folia mais
cedo para a criançada neste ano. Os
ingressos estão disponíveis na loja
Spicy do Midway Mall e através do
site www.bilheteriadigital.com. “Me
Leva Mamãe” ganha as ruas neste
domingo, 17, com concentração às
16h em frente ao América Futebol
Clube, no Tirol.
Com animação garantida pela
Bandinha Clarin Triunfal Kids,
o percurso contará também com
personagens da Companhia Era
Uma Vez e apresentação da cantora Nanda Lynn. A apresentadora
infantil Gabi Paz também marcará
presença como madrinha-mirim

Instagram / Reprodução

do bloquinho e, além disso, terão
brincadeiras e oficinas da TimTim
por TimTim, praça de alimentação
e muitas surpresas.
Para curtir a festa, as crianças
deverão comparecer fantasiadas e os
responsáveis receberão uma camisa
do bloco, disponíveis para retirada
que começou dia 7 de fevereiro na
Spicy. As senhas estão no valor R$
40 (criança de 2 a 12 anos) e R$ 140
(adulto inteira). Também há opções
de pacotes promocionais para aproveitar a folia em família e clientes
Unimed Natal podem garantir
desconto. A atração estava marcada originalmente para o domingo
passado, mas a festa foi adiada em
virtude das fortes chuvas. l
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Me Fala Mamãe / Divulgação

Atração estava marcada para domingo, mas foi adiada por causa das chuvas

1

07/02/19

13:07

12

COTIDIANO

TERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br

Alex

Medeiros

alexmedeiros1959@gmail.com

>> Salários. Os três deputados do
partido Solidariedade na Assembleia
Legislativa não pretendem desistir da
briga para que a governadora Fátima
Bezerra pague os atrasados dos
servidores, mesmo após uma primeira
derrota na Justiça. Vão continuar
nas instâncias superiores e gritar no
Parlamento.
>> Fé marxista. O PT deve muito
seu crescimento nas décadas de 80 e
90 ao apoio aberto dos setores ditos
progressistas da igreja católica, ainda
disfarçado na “teoria da libertação”.
Com o tempo, o partido subiu e os
devotos vermelhos desceram. Agora,
ambos voltam a se unir para juntos
saírem do limbo.
>> Doentes. O mundo vive uma
disfunção cerebral coletiva, num
movimento psicótico travestido de
direitos que beiram a escatologia
sócio-biológica. Na Holanda e na
Índia há dois casos exemplares que
apontam para essa paranoia de
pseudo perseguidos e desvalidos com
insaciável desejo de frescura.
>> Um caso. Na Holanda, o
empresário Emile Ratelband,
beirando os 70 anos, entrou na
Justiça com uma ação contra o que
ele chama de repressão contra sua
juventude enrustida. Se dizendo
um “transetário”, ele acha que seu
corpo e sua mente são de alguém
de apenas 40 anos, e assim quer ser
tratado.

Divulgação

>> Ah, as castas. As manchetes
dizem que procuradores federais
farão um movimento “contra Raquel
Dodge” entregando cargos pelo país
afora se não houver incorporação
de gratificações que compensem o
fim do auxílio-moradia. Na busca de
mais privilégios, as castas ficam em
verdade contra o erário.
>> Ah, a OAB. “Nunca vi uma
onda tão forte contra a OAB! Que
parece ter mesmo perdido o rumo! Os
advogados clamam por uma Casa da
Advocacia sintonizada com os anseios
e as grandes demandas sociais! Por
isso, a OAB perderá sua imunidade
tributária”. Aspas de Gaudêncio
Torquato.

“

O medo do perigo
é mil vezes pior
do que o medo do
perigo real”

Ricardo Boechat, um ícone
Quando ele divulgou por três
vezes na sua coluna do Jornal do
Brasil um livro que lancei no Leblon, agradeci brincando no e-mail
dizendo que “o melhor jornalista
do Brasil é um argentino”. Naquele tempo, 2002, eu assinava
artigos quinzenais no JB, onde ele
acabara de estrear, convidado por
Augusto Nunes.
Sempre soube que Ricardo Boechat era um jornalista antenado
com tudo, fruto do faro de repórter
que ele nunca perdeu desde quando
começou, há exatos 50 anos, no Diário de Notícias, responsável pela
publicação da lista de aprovados no
vestibular. Só não sabia que se interessaria nas coisas do RN.
Pelo e-mail, me pediu uma vez
informações sobre o boom imobiliário nos litorais de Natal, numa
semana em que o craque David
Beckham andou por aqui inaugurando um empreendimento. Foi
ele quem divulgou que meu livro
estava a bordo do avião que levou
a seleção brasileira para a Copa
de 2002.
Eu só sabia que autografei o livro para Kaká e Rogério Ceni, num
evento na Via Costeira, convidado
por Edivan Martins, então secretário de esportes. Não havia qualquer
relevância no fato do livro na viagem
do penta, mas foi pura generosidade
publicar a informação que eu jamais
soube como ele obteve.

Um dia houve um quiproquó midiático com a falsa gravidez da modelo Luma de Oliveira, que inventou
a barriga para refutar convite pra
desfilar na Mocidade de Padre Miguel e salvar o casamento com Eike
Batista. Foi Ênio Sinedino quem
me mostrou a nota dele com minha
frase, “mentira tem pernas grossas”.
A morte trágica de Ricardo
Boechat, surpreendendo um país
que tanto lhe deu audiência e estarrecendo toda a comunidade jornalística, é uma notícia terrível a
agudizar tantas dores acumuladas
num começo de ano que ainda não
nos deu uma trégua. Todo jornalista
brasileiro tem algo a dizer sobre o
argentino.
Foi excelência em todos os setores e divisões da comunicação, de
repórter de rua a colunista social,
de comentarista de rádio a apresentador de telejornal, de chefe de
redação a dublador de cinema. Colecionou prêmios em todas as plataformas, como os três do renomado
Prêmio Esso, em jornal, rádio e TV.
Até chegar a fatídica hora da
queda do helicóptero, ele tinha feito por dias seguidos, nos veículos
do Grupo Band, vários comentários
contundentes e até enfurecidos sobre as tragédias em Brumadinho e
no Flamengo. Que o licenciamento
poético permita que ele ajude as vítimas caso as encontre pelo infinito
afora. Viva Ricardo Boechat!

PICARDIA DO BOECHAT
Os governantes
brasileiros são saqueadores,
são vândalos.

12.02.2019

Ô, Malafaia, vai procurar
uma rola, não me
enche o saco.

O Estado brasileiro
é o maior inimigo
da sociedade.

(Daniel Defoe)

>> Outro caso. Na Índia, Raphael
Samuel, de 27 anos, militante do
movimento “Antinatalista”, abriu um
processo judicial contra seus pais,
por terem lhe trazido ao mundo sem
seu prévio consentimento. Ele quer
ser indenizado por ser colocado num
planeta cheio de violência e problemas
de toda espécie.
>> Ficção. O cinema de ficção
científica do terceiro milênio
segue como revisitando o
filme Stalker (1979), do russo
Andrei Tarkovski, reforçando
conceitos de estética intimista
e ritmo cadenciado. Depois
de Lunar (2009), de Duncan
Jones, e Interestelar (2014), de
Christopher Nolan, vai entrar
no circuito o filme High Life, da
francesa Claire Denis, aclamado
nos festivais de San Sebastian
e Toronto. Já chamado de
“odisseia espacial do nosso
tempo”.
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>> Primeiro reitor nomeado.
Contrariando as expectativas, o
nome mais votado na UFRN, em
eleição ocorrida na comunidade
em novembro passado, para ser
o próximo reitor da instituição,
Daniel Diniz, foi nomeado na
última sexta-feira (08) pelo
presidente Jair Bolsonaro. O ato
foi publicado no Diário Oficial
da União. O professor potiguar
foi o primeiro reitor eleito nas
últimas consultas realizadas nas
universidades do Brasil nomeado
pelo novo governo, em meio às
especulações de que Bolsonaro
planejava desconsiderar a vontade
da comunidade acadêmica em
algumas instituições, e de que ele
poderia não acatar a indicação do
primeiro na lista tríplice enviada
ao MEC, uma vez que o presidente
(mesmo quando não era presidente)
sempre reclamou que os comandos
das universidades federais tinham
ligações com o PT, com a esquerda
e etc.
>> Lembrando. As primeiras
informações sobre esta
possibilidade foram publicadas
pelo jornal Folha de S.Paulo, que
em matéria afirmou que Bolsonaro
escolheria pelo menos 11 reitores
de universidades federais, incluindo
a UFRN, ignorando as decisões
internas, com base em documento
que afirma ser ilegal o pleito para a
escolha de reitor em que o peso do
voto dos professores seja menor do
que 70%.
>> Expectativa. Apesar de já
ter nomeado Daniel Diniz, ainda
não se pode afirmar qual conduta
o Governo do PSL adotará em
relação às demais universidades
alegando um suposto viés de
esquerda nas instituições, mas não
dá para negar que os prognósticos
se mostram favoráveis à indicação
dos primeiros das listas.
Há um caso específico, o da eleição
do reitor da UFTM (Triângulo
Mineiro), cuja disputa ocorreu
em agosto, que a nomeação
do dirigente eleito, o professor
de engenharia Luiz Fernando
Resende, tem sido muito aguardada
pela comunidade acadêmica diante
da expectativa em torno de que ele
não seja o escolhido pelo presidente
da República.
>> Em tempo. A posse do novo
reitor da UFRN, Daniel Diniz,
ocorrerá no próximo dia 28 de maio,
para um mandato de quatro anos.

Deputado Kelps
Lima aproveitou
o fim de semana
para um
treininho de
‘bike’ pelas ruas
da capital

Instagram / Reprodução

Modelo potiguar
Rafaelly Xavier
desfilando pela
badalada marca
Vogue em Barcelona,
Espanha

>> De olho em 2020... Na Câmara
Municipal de Natal, um grupo de vereadores
começa a articular o apoio à candidatura de
um nome que seja o contraponto ao grupo
do atual prefeito, Álvaro Dias, na disputa
pela Prefeitura de Natal ano que vem. As
conversas giram em torno do deputado
estadual e médico Albert Dickson, que não
descarta a possibilidade. O parlamentar, que
é o atual presidente do Pros no RN, e a esposa
vereadora Carla Dickson (Pros) contabilizam
boas votações na capital potiguar e são
líderes da comunidade evangélica no Estado.
A intenção do grupo seria conseguir o apoio
da governadora Fátima Bezerra ao projeto.
>> Pouco representadas. A bancada
feminina no Senado terá apenas 12 (!)
senadoras nesta Legislatura. O que
corresponde a 14,8% do total de 81 cadeiras,
“percentual bem abaixo da proporção de
mulheres na população brasileira, em
que elas são mais da metade”, analisou
a Agência Senado, que conversou com
algumas senadoras sobre o assunto, entre
elas a potiguar Zenaide Maia, que disse que
as 12 senadoras em exercício não podem
se omitir na defesa da mulher. “Além das
pautas tradicionalmente ligadas aos direitos
femininos, a senadora concorda que é
preciso ampliar a participação feminina em
comissões e em discussões sobre economia,
tributação e reformas como a da Previdência”,
diz a matéria. “Mulher é para saber disso
tudo. Quando eu digo que gente precisa
se empoderar, não é só o empoderamento
econômico que é importantíssimo, mas
também o conhecimento, a participação em
temas que insistem em deixar como se fossem
só dos homens”, afirmou a senadora do RN à
reportagem.

>> GIRO PELO TWITTER...
Cedida

...da jornalista Miriam Leitão:
“Boechat fará uma falta imensa nesse
tempo de polarização política e social
do país, porque ele procurava sempre,
em cada análise, a palavra justa”;
...do EL Pais Brasil: “Do presidente da
República aos milhares de ouvintes
anônimos, admiradores de Ricardo
Boechat manifestam choque e
tristeza”;
...da jornalista Vera Magalhães:

Advogado Kaleb Freire recebendo a jornalista Hilneth
Correia em sua posse como Comodoro do Iate
Clube de Natal, na última quinta-feira

“Boechat era uma referência do
jornalismo: como colunista, como
âncora. Com tudo o que era, conseguia
ser generoso com quem tinha menos
experiência. No encontro que tivemos,
me brindou com essa generosidade que
nem sei se merecia”.
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EM FORMA

Richard Gere se torna pai aos 69 anos

Além do recém-nascido, Gere também é pai de um outro menino, de 18 anos, atualmente
Richard Gere se tornou pai
mais uma vez. O ator de 69 anos
viu a sua esposa, Alejandra Silva,
de 36, dar à luz ao seu novo filho há
alguns dias. As informações são da
revista espanhola Hola!. O nome da
criança não foi revelado.
Além do recém-nascido, Gere

também é pai de um outro menino,
de 18 anos, atualmente. O garoto é
fruto do seu casamento com a ex-mulher, Carey Lowell.
Richard Gere e Alejandra Silva
revelaram que estavam esperando
pela criança em setembro do ano
passado, apenas seis meses depois
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A piloto do desenho animado
"Corrida Maluca" (TV)
Pedra de
Bagagem cor roxa Sepultura;
túmulo

Perversão Antônio
Ir à (?):
sexual
vingar-se
Dias,
Transporte pintor
Louco;
marítimo brasileiro maluco

VERÃO 90

O SÉTIMO GUARDIÃO

Ciência
que estuda
os povos
antigos

O olfato
do cão
Transporte
ferroviário

Sílaba de
"ontem"

Fruto que
possui
uma
castanha
Graciliano
Ramos: escreveu "Vidas Secas"

Conteúdo
do
cachimbo

Rato,
em inglês

Os guardiães se preocupam com a decisão de Gabriel sobre o casarão. Luz se culpa pelo sumiço de Feijão, e
Sóstenes tenta tranquilizar a neta. Sampaio se surpreende com as grades colocadas por Gabriel no acesso à
fonte, e avista Feijão. Cássia invade o casarão, e Gabriel a convida para participar do jantar com os guardiães.

Um, dentre
vários
Seguiu
em frente

Recipiente
de refrigerantes

Um dos
ciclos das
máquinas
de lavar
roupas

ARIES
(21/03 A 20/04)

Universidade estadual
do Rio
(sigla)

Pronome
oblíquo da
2a pessoa

TOURO
(21/04 A 20/05)

Apartamento
(abrev.)
Objeto
esférico
Símbolo da
primavera

Como o
preguiçoso gosta
de ficar
Interjeição
de surpresa
Fixador
de cabelo

Disco
voador
(ingl.)
Em + as

Boas energias animam o dia. Você fará
o possível para manter o foco em seus
objetivos. Só evite exigir demais de você e
dos outros, inclusive no trabalho.

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

Local de
trabalho do
pedreiro

Conte com o apoio das estrelas para se livrar de
maus hábitos, seja no trabalho ou na vida pessoal.
Assunto místico ou religioso pode te interessar. No
amor, não deixe a distância atrapalhar seus planos.

Consoantes de
"ruiva"

Vendedor
domiciliar
Opõe-se a
"divorciar"

CANCER
(21/06 A 22/07)

Substância
vulcânica

3/gel — rat. 4/caju. 5/forra. 8/ametista.
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BANCO

HORÓSCOPO
No trabalho, priorize alguns projetos pessoais. Pode
conquistar boas-novas nas finanças, mas vai melhorar
suas chances se mantiver isso em segredo. Será mais
fácil conversar sobre grana com o par.

Erik (?),
ator
Nascida
na Suécia

Parte do
olho
Barril de
uísque

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.

Patrick e Lidiane ficam juntos novamente. Candé dá uma desculpa aos convidados para o sumiço
de Quinzinho. Quinzinho beija Dandara. Madá conta a Herculano que Gisela e Mercedes estão
discutindo. Tobé avisa a Mercedes que Quinzinho desapareceu da festa.

O homem
"galinha"
(gíria)
Desculpar

Contrário;
inverso

Ator e sua esposa, Alejandra Silva, de 36

NOVELAS

PASSATEMPO
Feito com
capricho,
com
perfeição

de estarem casados, em cerimônia
realizada em Nova York no início
de 2018.
Os assessores do casal, no
entanto, não confirmaram o nascimento da criança e também não
revelaram a identidade do recém-nascido. l

Nesta terça, concentre-se no trabalho e não
pense duas vezes antes de correr atrás dos seus
sonhos. Pode pintar desgaste em uma amizade.
No amor, mostre que valoriza o relacionamento.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
O desejo de se destacar no serviço tem tudo
para crescer. Pode ficar complicado lidar
com os colegas, especialmente se estão
disputando a mesma posição.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
A vida profissional pode exigir um pouco mais
de dedicação, já que talvez tenha dificuldade
para se concentrar nas tarefas. A descontração
aumenta e reforça os laços com o par!

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Se pensa em trocar de emprego, dê o primeiro
passo. Só não vale contar demais com a sorte,
já que pode ter imprevistos. Na paquera, pode
conhecer alguém interessante.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Não terá problemas para reunir pessoas
diferentes em torno de um objetivo em comum.
Em casa, porém, as diferenças podem se tornar
mais evidentes. Deixe o ciúme de lado.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Concentre-se nas tarefas e cuide do que precisa
ser resolvido. Tenha cautela com fofocas ou
conversa fora de hora no trabalho. Precisará
ceder um pouco para manter a harmonia.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
Ao lidar com dinheiro, é melhor não contar
com a sorte. Astral favorável para trocar
informações, aprender algo ou unir os
colegas em torno de um objetivo comum.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Nesta terça, se precisar de conselho ou ajuda,
procure alguém da família. Procure agir nos
bastidores. A vida amorosa pode entrar na
rotina, mas tudo corre bem.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Você terá facilidade para se comunicar -- explore
essa habilidade no trabalho. Cuidado para não
revelar um segredo. A vida amorosa continua
animada, mas evite assuntos delicados.
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL (AE)
A GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (GSTE), CNPJ
26.896.005/0001-38, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento
Sustentável de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA Autorização Especial (AE)
para a instalação do Canteiro de Obras, localizado a margem direita da BR-406, sentido João
Câmara/RN – Jandaíra/RN, na Fazenda Santo Antônio, no Município de Jandaíra/RN.
Felipe Carmo
Representante Legal

ESPORTES 15
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
Posto João Lopes LTDA, inscrito no CNPJ: 09.459.395/0002-40, torna público que recebeu
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO, N° 2018-122857/TEC/LRO-0138, com
prazo de validade até 18/10/2020, para a atividade de comércio varejista de GLP classe II
em favor do empreendimento localizado na rua Antônio Cizilio de Oliveira, 106, Santa Paz,
Upanema/RN.
João Lopes da Silva Júnior
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
SUELENE PINHEIRO DE ARAUJO, CNPJ 22.218.393/0001-47, torna público que está
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA
a Licença de Regularização de Operação – LRO para uma PANIFICADORA, localizada
na Rua Teotônio Freire n° 330 letra A – Centro – Currais Novos (RN) – 59.380-000.
Suelene Pinheiro de Araújo
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MULTI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 35.656.719/0001-60, torna
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO para Transporte de Resíduos e Cargas Perigosas,
localizada na Av. Dr. Almir de Almeida Castro, N° 58 A, Centro, Mossoró/RN, CEP 59.600-010.
João Victor Souza de Oliveira
Proprietário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DA 21ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE NATAL SECRETARIA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL
Fórum Des. Miguel Seabra Fagundes
Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP 59064-250, tel. 3616-9555
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (prazo de trinta (30) dias) (Art 734, § 1º do CPC/2015)
O Doutor Nilson Roberto Cavalcanti Melo, Juiz de Direito da 21ª Vara Cível da Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, na forma
da lei, etc.
FAZ SABER, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por este Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de bens, de “Comunhão Universal de Bens
para Comunhão Parcial de Bens”, do casal JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO, brasileiro, casado,
aposentado, portador da cédula de identidade n.º 116.678 SSP-RN, inscrito no CPF/MF sob o n.º
108.569.194-20 e MARIA VITORIA REIS LIMA, brasileira, casada, do lar, portadora do RG n.º
287.005 SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob o n.º 234.597.272-68, ambos residentes e domiciliados à Av.
Lucio Costa, 3600, Bl 06, Apto 1001, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.630-010, nos
autos nº 0829712-75.2018.8.20.5001 .
FINALIDADE: Resguardar direitos de terceiros.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados
pelos requerentes.
E para que ninguém alegue desconhecimento, mandou expedir o presente Edital,
que será afixado no lugar de costume, e publicado duas vezes em jornal de ampla circulação, e
uma vez no DJe. DADO E PASSADO nesta Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande
do Norte, aos 18 de janeiro de 2019. Eu, Terezinha de Jesus Góes Pereira da Silva, Técnica
Judiciária, digitei, conferi e assino o presente edital por ordem do MM. Juiz de Direito da 21ª Vara
Cível de Natal/RN.
TEREZINHA DE JESUS GOES PEREIRA DA SILVA
Técnica Judiciária

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
16ª Vara Cível da Comarca de Natal
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 PJe - Processo
Judicial Eletrônico
Processo: 0820567-29.2017.8.20.5001
AÇÃO: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)
REQUERENTE: MADEREIRA VALE DO PARA LTDA
REQUERIDO: METALCAP ABC CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S/A
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz(a) de
Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, na forma da lei.
FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como litisconsorte, nos termos do art. 94 da Lei nº 8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134), processo sob nº 0820567-29.2017.8.20.5001,
proposta por MADEREIRA VALE DO PARA LTDA contra METALCAP ABC CONDUTORES
ELETRICOS LTDA - ME e outros, que, pela publicação do presente edital fica(m) CITADO(S)
METALCAP ABC CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME, CNPJ: 02.194.541/0001-23,
com último endereço à Avenida Doutor José Fornari, 1525, Ferrazópolis, SãO BERNARDO
DO CAMPO - SP - CEP: 09790-400, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, responder a ação, sob pena de, não sendo contestada a
demanda,
serem presumidos aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados
pela parte autora na petição inicial. Faz-se necessário advertir que em caso de revelia será
nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que ninguém alegasse ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da Comarca de Natal expedir o
presente edital, que será publicado na forma do artigo 257 do NCPC.

LICENÇA AMBIENTAL
Carrefour Comércio e Indústria Ltda, inscrita no CPF/CNPJ: 45.543.915/0068-99,
torna público, conforme a resolução CONAMA nº 237/97, que requereu à SEMURB
em 01/02/2018, através do Processo Administrativo nº 011588/2015-23, a Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de um Hipermercado com área construída
de 29.618,07m² em um terreno de 29.618,07m², situado na Avenida Senador Salgado
Filho, 3.700, Bairro Candelária, município de Natal, ficando estabelecido um prazo de
05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

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
(artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao
sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço abaixo, utilizando-se os códigos a seguir:
http://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
DESPACHO/DECISÃO: 18100814030338600000032271513
PETIÇÃO INICIAL: 17052211354214200000009984195
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 imprescindível 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”.
Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do
Norte, Eu, HUGO VARGAS SOLIZ DE BRITO, Auxiliar Técnico da 16ª Vara Cível da Comarca
de Natal, digitei e conferi o presente documento.
NATAL/RN, 11 de dezembro de 2018.
ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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APÓS TRAGÉDIA...

Clubes potiguares serão notificados
para análise de estruturas de CTs
Locais ficaram em evidência após o incêndio da última sexta-feira, 8, que matou 10 atletas – entre
14 e 15 anos – do Flamengo, no Rio de Janeiro; fiscalização tende a se intensificar em todo o Brasil
José Aldenir / Agora RN | Tiago Menezes / GloboEsporte

O Corpo de Bombeiros Militar do
Rio Grande do Norte (CBMRN) vai
enviar notificações aos clubes de futebol do Estado para análise dos projetos de Centro de Treinamento de
formação de atletas. Estes locais ficaram em evidência após o incêndio
da última sexta-feira, 8, que matou
10 atletas – entre 14 e 15 anos – do
Flamengo, no Rio Janeiro.
Como boa parte dos centros de
treinamento potiguares fica dentro
da área dos estádios, os Bombeiros
já efetuaram fiscalizações no início

deste ano. “Quando os centros de
treinamento ficam dentro do estádio,
nós analisamos toda a estrutura,
pois os clubes nos procuram antes da
abertura do campeonato [Potiguar
2019]”, diz o coronel Luiz Monteiro
da Silva, comandante do Corpo de
Bombeiros.
Segundo o Corpo de Bombeiros,
apenas o América tem estrutura para times de base fora do estádio. A
unidade fica localizada no município
de Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal. Ainda de acordo com

os bombeiros, o CT americano está
em fase de aprovação de projetos.
“Vamos notificar pedir os projetos
de instalação”, aponta coronel Monteiro.
Já ABC e Globo têm estruturas
para jovens atletas dentro dos estádios Frasqueirão (Natal) e Barretão
(Ceará-Mirim),
respectivamente.
“Vamos aproveitar desta repercussão nacional e vamos notificar os
clubes”, reforçou o comandante dos
Bombeiros, ao citar a tragédia com o
Flamengo na sexta passada. l

CTs de ABC e América, clubes do RN

CONCESSÃO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu do
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema
a Renovação de Licença de Operação (RLO), com prazo de validade até 01/02/2022, em favor do empreendimento 01 (um) poço de petróleo de código 7-PQO-0001-RN, N=9.391.385,
E=677.418, localizada em Zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu do
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema
a Renovação de Licença de Operação (RLO), com prazo de validade até 05/02/2022, em
favor do empreendimento 01 (uma) linha de surgência do poço de código 7-PQO-0002-RN,
N=9.391.400, E=677.174, com 322,17 m de extensão, localizada em Zona rural do município
de Governador Dix-Sept Rosado/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu do
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema
a Licença de Operação (LO), com prazo de validade até 05/02/2022, em favor do empreendimento 03 (três) poços de petróleo de códigos 3-RAG-0006-RN (Apatita), 3-RAG-0007-RN
(Cianita) e 3-RAG-0008-RN (Cristal), localizada em Ativo de Exploração (ATP-EXP), situados
nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado e Upanema/RN.

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu do
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema
a Licença de Operação (LO), com prazo de validade até 05/02/2022, em favor do empreendimento 01 (uma) linha de surgência do poço de código 7-PQO-0001-RN, N=9.391.429,
E=677.449, com 517,24 m de extensão, localizada em Zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu do
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema
a Licença de Operação (LO), com prazo de validade até 05/02/2022, em favor do empreendimento 01 (um) poço petrolífero de código 1-ALC-0004-RN, N:9.389.877, E:675.932, localizada em Campo de Produção de Periquito (PQO), Bloco POT-T-790, Zona Rural do Município
de Governador Dix-Sept Rosado/RN.

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu do
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema
a Licença de Regularização de Operação (RLO), com prazo de validade até 04/12/2019, em
favor do empreendimento 01 (uma) linha de surgência do poço de código 1-GALP-42-RN,
N=9.391.895, E=687007, com 1570m de extensão, localizada em Campo de Periquito Norte,
Zona Rural do Município de Upanema/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

COMUNICADO DE EXTRAVIO
DE EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO RIO
GRANDE DO NORTE – PRODECON/RN
Convidamos os cidadãos interessados para participarem da Assembléia de Fundação da
Associação de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor do Rio Grande do Norte
– PRODECON/RN, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de
2002 a comparecerem no dia 18 de fevereiro de 2019 às 15:00h horas, à Av. Amintas Barros,
3700, Lagoa Nova - Natal/RN (sala de reuniões) para participarem da mesma, na qualidade
de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social e
eleitos os membros do Conselho de Administração. A convocação dar-se-á às 15h30hs do
dia mencionado, com qualquer número de pessoas onde instalar-se-á a Assembleia para
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
01 – Constituição e criação da Associação;
02 – Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
03 – Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal;
Natal / RN, 11 de fevereiro de 2019

A EMPRESA J.A. COMÉRCIO VAREJISTA DE ÓCULOS EIRELI – CNPJ Nº 18.062.532/000208, COMUNICA QUE FORAM EXTRAVIADAS DUAS IMPRESSORAS QUE EMITEM
CUPONS FISCAIS COM AS SEGUINTES SERIES: BE-091310100011261030 E SÉRIE
BE-091310100011270382 , AMBAS DA MARCA BEMATECH ,CONFORME BOLETIM DE
OCORRENCIA Nº J2019213000349 EM 11/02/2019

Wilson R. Cardoso
Comissão Organizadora

