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Em greve, servidores da 
saúde exigem calendário
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FILIADO A 

Categoria terá um encontro com a governadora Fátima Bezerra nesta quinta-feira, 21, e espera receber uma proposta 
convincente para pagamento de salários atrasados – que deverá ser analisada em assembleia na segunda-feira, 25.

PREVIDÊNCIA 11 EX-VEREADOR 07

Proposta de reforma 
dos militares estima 
economia de R$ 10 
bilhões em dez anos

Justiça mantém 
condenação de 
Dickson Nasser,
mas reduz pena

Texto, que prevê, entre outros itens, 
aumento no tempo de contribuição 
para 35 anos, foi entregue por Jair 
Bolsonaro ao Congresso.

Câmara Criminal do TJRN negou 
parte dos recursos movidos pela 
defesa e manteve a condenação 
dele pelo crime de peculato.

J. Batista / Câmara dos Deputados Blog Isaac Araújo / Reprodução

Felipe Rau / Estadão
DÉBITOS 08

Quase metade das empresas de 
ônibus de Natal deve à Fazenda
Mesmo inadimplentes, companhias poderão participar 
do processo licitatório do transporte público, que deve 
acontecer ainda este ano na capital potiguar.

José Aldenir / Agora RN

EDUCAÇÃO 07

Professores do Estado aceitam 
proposta para aumento em abril
Em assembleia, educadores acolheram proposta do 
Governo do Estado, que sugeriu parcelar reajuste 
retroativo ao mês de janeiro de 2019.

Sinte / Divulgação

PLÁSTICA 14

Jojo Todynho diz que 
fará cirurgia no seio: 
“Não vou ficar com 
ele batendo no chão”
Segundo a funkeira, que tem perdido 
peso após mudança de hábitos, 
procedimento estético vai reduzir 
quantidade de pele.

Natal é 8ª cidade mais violenta do mundo, diz ONG
INSEGURANÇA 09
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Passagens caras
A Câmara Municipal de Natal vai promover no dia 15 de abril, a partir 

das 10h da manhã, uma audiência pública para discutir os altos 
preços de passagens aéreas cobrados pelas companhias aéreas em 

voos que tenham o aeroporto de São Gonçalo do Amarante como origem ou 
destino. A proposta do debate é do presidente da Casa, vereador Paulinho 
Freire (PSDB), em parceria com sua vice, a vereadora Nina Souza 
(PDT). Na terça-feira passada, Paulinho subiu à tribuna da Câmara par 
falar sobre o tema. “Fiquei preocupado com o assunto, pois ele interfere 
diretamente no desenvolvimento da atividade do turismo aqui”, assinalou o 
vereador. De fato, os preços das passagens aéreas no Rio Grande do Norte 
são mais caros do que a média cobrada em voos por aeroportos de estados 
vizinhos. O Agora RN já mostrou, em diversas reportagens, que potiguares 
estão indo para Fortaleza, João Pessoa e Recife em busca de descontos 
que podem chegar a 80%. O problema é considerado fatal para o turismo 
potiguar, uma vez que, se está caro para os potiguares saírem daqui, 
também está caro para que turistas venham ao nosso Estado.

>> Menos voos. Além das 
passagens caras, Natal tem 
observado também, nos últimos 
anos, uma redução no número de 
voos. A cidade, que já teve dezenas 
de conexões semanais para a 
Europa quando o aeroporto era 
em Parnamirim, hoje tem de se 
contentar com apenas dois voos 
por semana para Lisboa, operados 
pela TAP. Quanto a operações 
domésticas, o número de voos 
também caiu. A companhia Azul, 
por exemplo, hoje não opera mais 
voos diários entre Natal e Campinas, 
seu hub na região Sudeste.

>> Despertar. Após o Agora RN 
escancarar a situação, parece que 
as autoridades acordaram. Os 
secretários de Tributação, Carlos 
Eduardo Xavier, e do Turismo, 
Ana Maria Costa, tem reuniões 
agendadas em São Paulo com 
representantes de companhias 
aéreas. Na pauta, a cobrança por 
“igualdade” no preço das passagens 
para Natal em relação às capitais 
vizinhas.

>> Outro cenário. Aliás, nada do 
que foi prometido para o aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante foi 
concretizado até agora. Inaugurado 
às pressas para acolher a demanda 
de turistas que vieram para a Copa 
do Mundo em 2014, hoje o aeroporto 
tem o mesmo fluxo de passageiros 

“Esse é o nosso Rio 
de Janeiro. É uma 

esculhambação 
completa”

Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em 
discurso para servidores da Prefeitura

>> Transparência. A gestão 
tem falhado tanto no quesito 
transparência que até anunciou o 
lançamento de um novo Portal para 
o mês que vem. Prova de como as 
informações têm vindo a público 
de maneira truncada é o fato de 
constar no sistema online uma sobra 
de R$ 1,4 bilhão no orçamento do 
Estado. O próprio governo desmente 
a informação que está posta lá em 
caráter oficial.

do velho e bom Augusto Severo, em 
Parnamirim, fechado cinco atrás. 
Havia também a promessa de que o 
aeroporto de São Gonçalo seria um 
terminal de cargas – não aconteceu. 
Outra expectativa era por um 
hub (centro de conexões de voos) – 
também não veio. E, por fim, mais 
um problema do terminal de São 
Gonçalo é que ele tem apenas uma 
pista. Quando o asfalto cedeu, voos 
tiveram de ser cancelados.

>> Discurso falho. A gestão da 
governadora Fátima Bezerra diz que 
aguarda a antecipação dos royalties 
de 2019 a 2022 para pagar salários 
atrasados. O governo só não explica 
por que já não usou os créditos de 
janeiro, fevereiro e março para esta 
finalidade. Segundo o Portal da 
Transparência, entraram na conta 
do Estado até agora, só de royalties, 
mais de R$ 31,6 milhões. Daqui a 
pouco entra abril, mais royalties 
são creditados para o Estado, e os 
atrasados dos servidores não são 
pagos.

>> Pressão. Quem esperava que os 
sindicatos iriam aliviar para Fátima 
Bezerra se enganou. Companheiros 
da governadora em lutas passadas, os 
sindicalistas têm aumentado a pressão 
sobre o governo e exigem a definição 
de um calendário de pagamento do 
passivo herdado da gestão do ex-
governador Robinson Faria.

José Aldenir / Agora RN

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora

Tom
az Silva / Agência Brasil
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DIREITO

AGU agora defende 
prisão após condenação 
em segunda instância

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) enviou manifestação ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
em que defende a prisão após 
condenação na segunda instância 
da Justiça, alterando entendimento 
anterior.

Na manifestação, a própria 
AGU destaca haver defendido 
entendimento diverso anteriormente, 
mas mudou seu entendimento ante 
manifestações recentes do próprio 
Supremo, que desde 2016 passou a 
permitir o cumprimento de pena após 
encerrados todos os recursos na 
segunda instância da Justiça.

Para a AGU, não há prejuízo ao 
princípio da presunção de inocência 
se condenados começarem a cumprir 
pena antes de eventuais recursos 
a instâncias superiores, ainda mais 
levando-se em consideração que 
em todas os graus de jurisdição são 
garantidos diferentes recursos.

“Quando a garantia da presunção 
de inocência é estendida para impedir 
qualquer prisão não cautelar antes 
da conclusão dos processos nas 
instâncias extraordinárias, o que se 
percebe é uma grave afetação dos 
direitos fundamentais das vítimas das 
condutas criminosas”, destacou a 
AGU na manifestação.

O parecer foi enviado no 
âmbito de uma ação direita de 
inconstitucionalidade (ADI) relatada 
pelo ministro Luís Roberto Barroso, 
na qual a Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público 
Municipal (Confetam) busca a 
revogação da súmula 122 do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4). A norma questionada diz 
que “encerrada a jurisdição criminal 
de segundo grau, deve ter início a 
execução da pena imposta ao réu". l

Governo Federal / Divulgação

Órgão federal mudou entendimento

>> Conduta vedada. O 
ex-governador Robinson Faria 
foi condenado pela Justiça 
Eleitoral do Rio Grande do 
Norte por conduta vedada nas 
eleições de 2018. Ele teve sua 
candidatura irregularmente 
beneficiada, segundo o 
Ministério Público, devido à 
doação de duas ambulâncias 
ao município de Santo Antônio, 
em pleno período eleitoral.
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Servidores revelam decepção com 
Fátima: “Governo mal assessorado”

DESCONTENTAMENTO

Sindsaúde / Reprodução

Sindicalista diz que categoria está frustrada, principalmente porque governadora já foi sindicalista e 
prometeu afinar diálogo com funcionalismo. Administração segue sem previsão de pagar atrasados

A greve dos servidores estadu-
ais da saúde chega ao 45º dia nesta 
quinta-feira, 21. De braços cruzados 
desde 5 de fevereiro, a categoria é 
uma das mais descontentes com a 
gestão da governadora Fátima Be-
zerra, que ainda não estabeleceu um 
prazo para pagar as quatro folhas 
salariais herdadas do governo Ro-
binson Faria (2015-2018).

Na terça-feira, 19, parte do fun-
cionalismo realizou um protesto em 
frente à sede da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), em Natal, 
para reivindicar melhores condições 
de trabalho e o pagamento dos salá-
rios atrasados. A categoria terá um 
encontro com Fátima nesta quin-
ta-feira, 21, e espera receber uma 
proposta convincente – que deverá 
ser analisada em assembleia na se-
gunda-feira, 25.

Coordenador geral do Sindicato 
dos Servidores da Saúde (Sindsaú-
de), Breno Abbott afirma que as 
perspectivas para o novo encontro 
com a governadora não são boas. 
“Não temos muita expectativa. Ti-
vemos uma última reunião, na qual 
eles ficaram de documentar uma 
proposta. Mas não mandaram nada 
pra gente”, afirma.

O dirigente do Sindsaúde revela 
que a categoria está decepcionada 

com o governo Fátima Bezerra, 
principalmente porque ela já foi 
sindicalista e prometeu durante a 
campanha afinar o diálogo com o 
funcionalismo público se fosse eleita.

“O governo está mal assessorado. 
Em menos de três meses, tivemos o 
debate em torno das licenças-prê-
mio, que o governo impôs na base do 
‘se colar, colou’, e das requisições de 
pequeno valor (RPVs) e precatórios. 
O governo vem adotando práticas de 
governos anteriores, inclusive prati-
cando assédio na greve. Um governo 
que se diz popular e democrático ja-
mais diria isso”, critica Breno.

No caso das licenças-prêmio, o 

sindicalista fez menção a um decreto 
de janeiro de Fátima Bezerra que 
cortou o direito (pagamento e gozo) 
até o fim de 2019. Após pressão de 
servidores, a governadora decidiu 
revogar a medida.

Quanto às requisições de pe-
queno valor (RPV), Breno Abbott 
lembrou que o governo estadual en-
caminhou para a Assembleia Legis-
lativa - e retirou de lá, após pressão 
- um projeto para reduzir o valor das 
RPVs de 60 para 10 salários míni-
mos. RPVs são ordens de pagamento 
que o Estado emite em até 90 dias 
em função de ações perdidas na Jus-
tiça para cidadãos. Pelo projeto de 

Fátima, entrariam na categoria das 
RPVs apenas ações de pagamento de 
até 10 salários mínimos. Acima des-
te valor, os pagamentos entrariam 
na fila dos precatórios, que são credi-
tados, muitas vezes, em prazo muito 
superior a 90 dias.

O maior conflito, no entanto, diz 
respeito ao pagamento dos salários. 
Desde que assumiu, a governadora 
tem priorizado as folhas vencidas 
em 2019, em detrimento das folhas 
herdadas do governo Robinson.

Presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores da Administração Direta 
(Sinsp), Janeayre Souto questiona a 
aplicação de recursos do Estado nes-
se início de governo Fátima. “Com os 
royalties, o governo disse que paga-
ria os atrasados. Já entrou janeiro 
e fevereiro e vai entrar março, e o 
governo não sinaliza. Estamos muito 
preocupados”, lamentou.

Parte do funcionalismo ainda 
não recebeu o 13° salário de 2017 e 
a folha de novembro de 2018. Além 
disso, estão integralmente abertas 
as folhas de dezembro e 13° do ano 
passado. A dívida totaliza quase R$ 
1 bilhão. A gestão estadual diz que 
aguarda a obtenção de receitas ex-
traordinárias para quitar o passivo, 
como a antecipação de royalties da 
produção mineral. l

Servidores colocam faixas no prédio que abriga a Secretaria Estadual de Saúde

Deputados estaduais cobram acesso
a sistema para fiscalizar orçamento

FINANÇAS

A Comissão de Finanças e 
Fiscalização (CFF) da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte 
decidiu formalizar nesta quarta-fei-
ra, 20, o pedido para que o Governo 
do Estado conceda aos deputados 
uma senha que dê acesso ao Sistema 
Integrado de Gestão Fiscal (SIGEF), 
que permite acompanhar as receitas 
e despesas da administração.

Reportagem do jornal Agora 
RN de terça-feira, 19, revelou que o 
Estado tem R$ 1,4 bilhão de sobra 
orçamentária em março, segundo o 

Portal da Transparência. A gestão 
estadual, que prepara o lançamento 
de um novo Portal, nega o superávit, 
afirmando que não constam no siste-
ma atual na internet despesas obri-
gatórias que consomem boa parte do 
que seria essa sobra.

“Há muita celeuma sobre o que 
o governo arrecada, o que gasta e 
quanto tem em caixa.  Não acredito 
que o governo tenha tanto dinheiro 
em caixa como se diz. Vou encami-
nhar ofício assinado por todos os 
membros da Comissão solicitando 

a senha, pois existe uma lei que de-
termina que ela seja disponibilizada 
para a CFF”, afirmou o presidente 
da Comissão, deputado estadual 
Tomba Farias (PSDB).

O deputado governista Francis-
co Medeiros (PT) considerou a ati-
tude acertada e não vê dificuldade 
na disponibilização da senha. “Não 
acredito que o Governo tenha receio 
de ser fiscalizado. O governo quer a 
transparência. Agora, é preciso que 
saibamos analisar os números”, pon-
derou o deputado estadual. l

Eduardo Maia / ALRN

Deputado estadual Tomba Farias
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Vereadores aprovam aumento de 4% 
no salário dos servidores da Câmara

EM NATAL

Elpídio Júnior / CMN

Segundo presidente da Câmara, data-base é lei e precisaria ser cumprida pelo Poder Legislativo. 
Vereador do PSOL criticou medida alegando que salários já são altos e que há uma crise financeira

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou na terça-feira, 19, um proje-
to de lei de autoria da Mesa Diretora 
que aumenta os salários dos servido-
res efetivos da Casa.

O vereador Paulinho Freire (PS-
DB), presidente da Câmara, expli-
cou que a data-base é lei e precisaria 
ser cumprida pelo Poder Legislativo. 
“Em uma negociação com o sindicato 
dos funcionários efetivos, fruto de 
quatro reuniões, nós mostramos a 
nossa vontade de qualificar e me-
lhorar a situação dos funcionários 
da Câmara. Oferecemos 0,25 pontos 
percentuais a mais do que o índice 
estipulado e fechamos 4% de reajus-
te”, afirmou o vereador.

Paulinho Freire acrescentou que 
o reajuste só foi possível devido a 
uma economia em alguns setores da 
Câmara. “Foi feito um estudo sobre 
o impacto causado na folha salarial 
da Casa. A Mesa Diretora trabalhou 
com muita responsabilidade para 
que a lei fosse cumprida”, concluiu o 

parlamentar.
O vereador Maurício Gurgel 

(PSOL) contestou a aprovação do 
projeto. “Não sou a favor de conceder 
reajuste salarial para funcionários 
que ganham salários altíssimos na 
Câmara. Existem os funcionários 

que não ganham muito, que mere-
cem o reajuste, mas também fun-
cionários que recebem valores altos. 
Será que a Casa vai ter realmente 
condições de arcar com esse reajus-
te? Estamos vivendo uma situação 
financeira muito delicada”, ressaltou 

o socialista.
Já o vereador Felipe Alves 

(MDB), 1º secretário da Câmara 
de Natal, enalteceu a aprovação da 
matéria. “O reajuste é um direito 
dos servidores de carreira e nós ve-
readores somos cobrados para que 
essa data-base seja cumprida anu-
almente. Fico feliz que a atual Mesa 
Diretora teve condições de conceder 
esse aumento e valorizar o servidor”, 
comentou Felipe Alves.

Para João Alberto Bezerra, pre-
sidente do Sindicato das Câmara 
Municipais das Regiões Metropoli-
tanas, o reajuste de 4% abriu pre-
cedentes para melhores negociações 
futuramente.

“Pelo momento que o País está 
passando, foi um percentual impor-
tante, abrindo um precedente para 
que a gente avance nas próximas 
negociações, na próxima data-base. 
Nós tivemos o segundo maior ganho 
de negociação sindical do Brasil”, 
afirmou João Alberto. l

Vereadores concederam 0,25 pontos percentuais a mais do que o estipulado

CRÍTICA

“Carlos Eduardo surfou na desgraça 
de Micarla”, afirma Paulinho Freire

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Natal, Paulinho Freire 
(PSDB), afirmou que o ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves “surfou na 
desgraça” de sua antecessora, a ex-
-prefeita Micarla de Sousa, e deixou 
de se preocupar com a administra-
ção da cidade, o que prejudicou dire-
tamente a população.

“Carlos passou seis anos falando 
mal de Micarla. Ele surfou na des-
graça de Micarla, mas os problemas 
da cidade mesmo não foram resolvi-
dos”, disse Paulinho, em entrevista à 
rádio 91,9 FM.

Para o presidente da Câmara, a 
consequência é que o atual prefeito 
da capital, Álvaro Dias, herdou di-
versos problemas administrativos. 
Por isso, na sua visão, é preciso que o 
chefe do Poder Executivo Municipal 
conte como encontrou a Prefeitura 
do Natal à população, ou correrá o 

risco de levar a culpa por problemas 
que não criou.

“O prefeito Carlos Eduardo, 
quando recebeu de Micarla, expôs à 
sociedade como recebeu o município. 
Eu acho que Álvaro corre um risco. 
Ou ele pegou tudo bem ou ele corre 
o risco de, no futuro, ser cobrado. Aí 

não adianta mais”, afirmou o parla-
mentar.

Paulinho Freire ainda criticou 
a gestão de Carlos Eduardo e disse 
que ele não fez nada mais do que o 
“feijão com arroz”.

“O cara diz: o salário tá em dia, 
a cidade tá limpinha e isso já é bom. 
E não é isso. Eu acho que o cidadão 
quer que o prefeito atue principal-
mente nas situações de infraestrutu-
ra”, avaliou.

Ao atual prefeito, Paulinho não 
poupou elogios. Segundo ele, Álvaro 
Dias tem demonstrado muita vonta-
de de acertar e tem trabalhado in-
tensamente para conseguir recursos 
para o município em Brasília.

Na opinião do presidente da Câ-
mara de Natal, a gestão de Álvaro 
tem sido melhor do que a de Carlos 
Eduardo Alves, que renunciou em 
abril do ano passado. l

Presidente da Câmara, Paulinho Freire

SEGURANÇA

Benes sugere projeto 
para acabar com saídas 
temporárias de presos

O deputado federal Benes 
Leocádio (PRB) apresentou um 
projeto de lei na Câmara para proibir 
o benefício da saída temporária, 
concedido aos detentos durante datas 
comemorativas, algo popularmente 
conhecido como “saidão”.

Para o parlamentar,  a “regalia” 
não cumpre o seu principal propósito, 
que é a ressocialização dos presos, e 
representa perigo à manutenção da 
segurança pública. l

José Aldenir / Agora RN

Deputado federal Benes Leocádio
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> Atenção. A Secretaria 
de Segurança e a Polícia 
Militar já foram avisadas 
de que não é mais permi-
tido divulgar mortes de 
bandidos em combate com 
policiais. A censura começa 
assim. 

>> Visita. Corretores de 
imóveis voltaram a visitar, 
estranhamente, semana 
passada, a área do Mostei-
ro de Santana, em Emaús. 
Ali, lembre-se o leitor, está 
sepultado Dom Nivaldo 
Monte.

>> Tática. Da vez ante-
rior, há quatro anos, os 
corretores avaliaram em 
R$ 11 milhões, quando a 
Arquidiocese pedia R$ 15 
milhões. Mas, a divulgação 
do plano de venda inibiu a 
transação.

>> Agora. Desta vez, os 
corretores insistem na pro-
posta para comprar uma 
faixa de terra entre o mos-
teiro e uma propriedade 
particular. Para ser usada 
como área de servidão e de 
passagem.

>> Estranho. Ninguém 
sabe se Arquidiocese 
continua aceitando discutir 
a venda de uma terra que 
foi doada por D. Nivaldo 
Monte, Arcebispo Emérito, 
e onde escolheu para ser 
sepultado. 

>> Ainda. A venda, por 
suposto, não deve aconte-
cer. Não teria uma justi-
ficativa. Dom Nivaldo fez 
a doação de várias outros 
terrenos. A do Mosteiro é 
para guardar os seus restos 
mortais.

>> Aplauso. Para o 
vereador Francisco de 
Assis (PRB), pela ideia de 
propor a doação de apa-
relhos auditivos a alunos 
com deficiência auditiva. 
Tomara que o prefeito 
aceite a ideia. 

>> Brilho. O consultor 
José Bezerra Marinho foi 
o palestrante no Curso de 
Magistrados Gestores da 
Justiça Federal. Falou a 
juízes de vários estados 
sobre a ‘Gestão de Mudan-
ça’. E brilhou. 

>> Portal. O governo 
promete para abril um 
Portal da Transparência 
em tempo real. O passado 
anunciou e nunca fez de 
verdade. Jamais se soube 
a realidade das finanças 
estaduais no RN.

>> Exemplo. Por falta de 
transparência ninguém 
sabe se o governo pagou a 
fornecedores com os R$ 700 
milhões da repatriação dos 
dólares ao invés de pagar 
salários. O segredo gera 
boato. 

>> Nota. Para Chiara 
Teixeira: a notícia publica-
da aqui sobre o empenho 
da Academia de Letras de 
Macau para a restauração 
do Grupo Duque de Caxias 
não negou o empenho de 
ninguém.

>> Luta. Registrou a luta 
em favor do grupo escolar 
já que a anterior, deflagra-
da por Getúlio Teixeira, 
seu pai, não prosperou, 
mas por culpa do governo. 
A luta está acima de todos 
nós.

>> Leitura. Dez obras 
de dez autores levados às 
escolas com distribuição 
de oitocentos volumes de 
autores locais. É o Carros-
sel da Leitura que começa 
por Parnamirim e vai a 
seis cidades.

>> Onde. Os contadores 
de história, a partir de 
livros de autores nossos, 
além de Parnamirim e Na-
tal, vão a Mossoró, Caicó, 
Macau e Vila de Pium. Um 
trabalho de formação de 
leitores.

PALCO CAMARIM

““A melancolia é a 
felicidade de estar triste”
Victor Hugo, 
escritor francês (1802-1885).

>> Cena. A política, para Tancredo Neves, era feita de nuvens em mo-
vimento, daí sempre novos desenhos a cada minuto. Já a então gover-
nadora Wilma de Faria gostava de citar OS novos cenários. A deputada 
Nathália Bonavides e o ex-deputado Fernando Mineiro, PT, negam hoje 
qualquer chance de candidaturas a prefeito de Natal. Amanhã, entre 
nuvens e cenários, a convicção pode não ser absoluta assim. O tempo, 
na política, constrói, desconstrói, constrói...

De repente o sol foge, o azul 
da tarde cai e os dias ficam acin-
zentados. A saída é não dividir o 
silêncio com ninguém. É tomá-lo 
em goles, como se fosse líquido. 
É como se uma pequena guerra 
explodisse em algum lugar da al-
ma, nas trincheiras das sensações. 
Então vem a consciência de como 
é frágil o ser humano quando ba-
te de frente com a dura realidade 
das esquinas, para lembrar o verso 
de Caetano Veloso olhando a São 
Paulo de concreto armado. 

Ainda mora nos velhos ou-
vidos, aqueles que guardam as 
lições do saber ancestral, que o 
mais velho é o filho do amor e, por 
isso, o filho da tristeza. Não saberia 
dizer se há ou pode haver alguma 
relação, ainda que tresloucada ou 
transcendental, sei lá, com o ver-
so célebre que abre o poema, o 
grande poema ‘Brisa Marinha’, de 
Mallarmé, na bela e também con-
sagrada tradução de Augusto de 
Campos: ‘A carne é triste, sim, e eu 
li todos os livros do mundo’. 

Ora, Senhor Redator, se o poe-
ta Stéphane Mallarmé, que brilhou 
nos salões daquela Paris da segun-
da metade do século dezenove, 
quando renovou a feitura do poe-
ma e o ofício da poesia, se Mallar-
mé tem razão, se a carne é triste, é 
fácil imaginar o que há de tristeza 
na pobre vida humana. Nem falo da 
alma suas razões metafísicas. Fico 
aqui, entre as razões e as desrazões, 
nessa dialética tupiniquim que sa-
code a vida e a alma muito de vez 
em quando.  

É que as personalidades melan-
cólicas são assim. Não bastasse a 
falsa semelhança com a depressão, 
e por isso os tocados pela melan-
colia não são tristes como muitos 
desconfiam, é um mal muito antigo. 
De quando a medicina e a bruxaria 
misturavam suas suspeições. Pa-
ra os médicos e os bruxos, era do 
fígado que brotava o fio de uma 
secreção negra que ia invadindo a 
cavidade do estômago, quando não 
da própria alma, até roubar toda a 
alegria da carne. 

Convenhamos: se tinha ou se 
não tinha algo de científico, por 
ciência ou premonição, pouco im-
porta. Vale o escrito, como no jogo 
do bicho. E o escrito de boa origem 
ainda está lá, nas páginas de Eliza-
beth Roudinesco e Michel Plon, dois 
grandes eruditos da psiquiatria e da 
psicanálise francesas. Eles avisam 
que não estão nos tratados da ciên-
cia médica as maiores e mais belas 
lições sobre a melancolia, mas nos 
textos e poemas dos grandes escri-
tores e poetas. 

Isto posto, tomo o direito de 
dizer que a melancolia é o vinho 
tinto do tédio e do medo de nada. 
De repente, nada tem o valor imagi-
nado, nem aquele que poderia ser 
pago com o dinheiro do mundo. É 
como se o gosto fugisse da boca e 
da alma, e saísse por ai, a lembrar 
dos velhos sonetos parnasianos 
deixados na infância, e que transfor-
mam em deserto o bosque mágico 
onde mora a alegria. E a vida fica 
assim, até que volte a ouvir os hinos 
da alegria...

Hinos da alegria

Divulgação
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Professores da rede estadual aceitam 
proposta e devem ter reajuste em abril

EDUCAÇÃO

Sinte / Divulgação

Professores da rede estadual de 
ensino chegaram a um acordo com o 
Governo do Rio Grande do Norte, e 
os servidores da ativa devem receber 
já na folha de abril um reajuste de 
4,17% no piso salarial.

Segundo a proposta, que agora 
terá de ser encaminhada para apro-
vação da Assembleia Legislativa, to-
dos os profissionais da educação que 
estão na ativa receberão o aumento a 
partir da folha de abril. O retroativo 
a janeiro será pago em três parcelas: 
a primeira em abril; a segunda, em 
maio; e a terceira, em junho.

Aposentados e pensionistas 
terão a alta de 4,17% em seus be-
nefícios apenas a partir de maio. A 
diferença do aumento em relação a 
janeiro, segundo a proposta, será 
paga em junho. E o retroativo a feve-
reiro, março e abril seria depositado 
para os inativos em seis parcelas: 
nos meses de julho a dezembro.

Coordenador geral do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação Pú-
blica do Rio Grande do Norte (Sinte), 
o professor José Teixeira da Silva 
disse que a proposta aprovada na as-
sembleia desta quarta-feira “não é a 
dos sonhos”. “Mas, diante da exposi-

ção do governo e das dificuldades de 
receita que são colocadas, acolhemos 
a proposta”, ponderou.

O aumento do piso salarial dos 
professores foi definido pelo Minis-
tério da Educação no final do ano 
passado. Com o reajuste de 4,17%, 
o valor nominal deverá ser de R$ 
2.557,73. Governos estaduais e 
prefeituras são obrigadas, por lei, a 
pagar este valor para os seus profes-
sores desde janeiro, mas, por insufi-
ciência orçamentária, apenas agora 

o governo potiguar chegou a um 
acordo com os seus servidores.

A Secretaria Estadual de Edu-
cação e Cultura (Seec) informou que 
o projeto de lei que trata do reajus-
te dos salários dos professores será 
encaminhado para o Gabinete Civil 
do Governo do Estado “brevemente”, 
para que a matéria chegue à As-
sembleia Legislativa nos próximos 
dias. A pasta acrescentou que, como 
a proposta foi aceita pelos professo-
res, o trâmite do reajuste deverá ser 

mais rápido.

SALÁRIOS ATRASADOS
Os professores da ativa são pa-

gos com recursos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb), enviados pelo go-
verno federal. Por causa disso, no 
Rio Grande do Norte, a categoria é 
uma das poucas que está com os sa-
lários em dia.

Os aposentados e pensionistas, 
entretanto, são pagos com recursos 
estaduais. Uma parte desses profes-
sores ainda não recebeu os benefícios 
de novembro de 2017 e novembro de 
2018. Além disso, nenhum dos inati-
vos recebeu o 13º benefício de 2018.

O Governo do Estado, sob a ges-
tão da governadora Fátima Bezerra 
desde o início deste ano, alega falta 
de recursos para não efetuar esses 
pagamentos. A administração esta-
dual aguarda receitas extraordiná-
rias para quitar o passivo herdado. 
Uma das iniciativas neste sentido é 
uma operação de crédito que o gover-
no persegue para antecipar receitas 
de royalties que só deveriam ser cre-
ditadas para o Estado, mês a mês, 
até o fim de 2022. l

Servidores da educação reunidos em assembleia nesta quarta, 20, em Natal

Justiça mantém condenação de Dickson 
Nasser por peculato, mas diminui pena

DECISÃO

A Justiça negou parte dos recur-
sos movidos pela defesa do ex-vere-
ador Dickson Nasser e manteve a 
condenação dele pelo crime de pecu-
lato. A única apelação que foi aceita 
diz respeito à acusação de formação 
de quadrilha. A Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte (TJRN) entendeu que este 
crime já prescreveu.

A pena de Nasser, que era de 12 
anos e cinco meses de reclusão, foi 
revisada para 11 anos, dois meses 
e cinco dias de reclusão em regime 
fechado. O ex-vereador já havia sido 
condenado em primeira instância, 
junto com ex-integrantes do seu 

gabinete na Câmara Municipal de 
Natal, ainda em 2016.

De acordo com denúncia do 
Ministério Público Estadual, feita 
a partir de um desdobramento da 
Operação Impacto, Dickson Nasser 
articulou um esquema de desvio de 
dinheiro público no âmbito de seu 
gabinete de vereador.

O esquema teria sido realizado 
por meio da nomeação de pessoas 
para o exercício de cargos comissio-
nados condicionada à entrega dos 
cartões bancários e respectivas se-
nhas de seus funcionários, repassan-
do-se os salários dos servidores ao 
então vereador através de depósitos 

na conta dele. O dano ao erário seria 
de ao menos R$ 109 mil.

A apelação buscou rever a sen-
tença aplicada pelo juiz Raimundo 
Carlyle a José Mascena de Lima, 
Maria do Livramento dos Santos 
Fonseca, Maria de Lourdes dos San-
tos Fonseca, Antônio Paulino dos 
Santos, Regina Celi de Oliveira, Ve-
rônica dos Santos Fonseca Moura, 
Francimackson Adriano Silva dos 
Santos e Hermes Soares da Fonseca, 
além do ex-vereador Dickson Ricar-
do Nasser dos Santos.

A defesa dos réus alegou a su-
posta prescrição dos crimes, o que foi 
acolhido apenas parcialmente. l

Blog Isaac Araújo / Reprodução

Ex-vereador perdeu recurso no TJRN

Secretaria de Educação informou que projeto de lei que trata do aumento será encaminhado para 
Gabinete Civil “brevemente”, para que a matéria chegue à Assembleia Legislativa nos próximos dias
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Quase metade das empresas de ônibus 
de Natal tem dívidas na Fazenda Nacional

DÉBITOS

José Aldenir / Agora RN

Mesmo inadimplentes, segundo levantamento feito com dados da Fazenda Nacional, as companhias 
poderão participar do processo licitatório do transporte público, que deve acontecer ainda este ano

Das sete empresas de ônibus que 
prestam serviço ao sistema público 
de transporte de Natal, três estão 
devendo para a Fazenda Nacional, 
em dívidas tributárias e previden-
ciárias. Mesmo inadimplentes, as 
companhias poderão participar do 
processo licitatório para o setor, que 
deve acontecer ainda este ano.

Segundo informações obtidas 
através da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, por meio da cer-
tidão de débitos relativos a créditos 
tributários federais e à dívida ativa 
da União, estão listadas as empresas 
Guanabara de Transporte Coletivo 
S.A, Santa Maria Transportes e Fre-
tamentos Ltda e Reunidas Trans-
portes Urbanos Ltda. 

Não foram encontradas dívidas 
com as empresas Viação Cidade das 
Dunas Ltda, Via Sul, Cidade do Na-
tal e Nossa Senhora da Conceição.

A participação de empresas com 
dívidas em processos licitatórios foi 
alvo de questionamentos durante 

os trabalhos de confecção da nova 
Lei dos Transportes de Natal, a Lei 
Complementar 179/2018. Os verea-
dores encartaram uma proibição de 
que as empresas inadimplentes pu-
dessem participar do certame.

No entanto, em 3 de janeiro des-
te ano, o prefeito Álvaro Dias vetou o 

artigo. Já em março, no retorno dos 
trabalhos do Legislativo municipal, 
os vereadores acataram o posiciona-
mento do Executivo, cuja alegação 
foi que medida poderia incidir na 
rescisão do contrato com as empre-
sas que não seguirem as regras, sem 
garantia do direito à ampla defesa, 

o que tornaria a medida inconstitu-
cional.

 Em 2018, segundo reportagem 
do Agora RN, a Procuradoria Geral 
do Município cobrava R$ 90 milhões 
em dívidas não pagas pelas empre-
sas de ônibus de Natal. 

Ao todo, de acordo com a repor-
tagem publicada no dia 26 de setem-
bro, o Executivo havia protocolado 
140 ações de cobrança contra as pes-
soas jurídicas.

O Agora RN tentou buscar infor-
mações, através da Lei de Acesso à 
Informação (LAI), sobre as dívidas 
das companhias de ônibus, mas até 
o momento não obteve respostas. 
O pedido foi feito em 18 de feverei-
ro deste ano. Segundo o Portal de 
Acesso à Informação do Município, 
o prazo de entrega seria o dia 10 de 
março.  A Lei Federal 12.527/2011, 
que rege a LAI, preconiza que os 
órgãos públicos têm a obrigação de 
responder aos questionamentos em 
até 20 dias. l

Serviço de ônibus urbanos de Natal tem sete empresas em operação

Seturn solicitou aumento da tarifa 
urbana de R$ 3,65 para R$ 3,90 

Regulação foi iniciada em 2013 

O Sindicato das Empresa do 
Transporte Urbano de Natal (Se-
turn) solicitou reajuste das tarifas à 
Prefeitura do Natal. As companhias 
querem que a passagem salte dos 
atuais R$ 3,65 para R$ 3,90.

De acordo com as empresas, o 
pedido decorre da queda do número 
de usuários do sistema, bem como 
do aumento do custo operacionais do 
setor. As empresas também pedem 

que o Município conceda isenções 
tributárias. 

O preço da tarifa aumentou 
135% ao longo dos últimos 13 anos. 
Os reajustes aconteceram oito vezes 
entres os anos de 2005 e 2018, saindo 
dos R$ 1,30 para os atuais R$ 3,65.

O impacto do preço do transpor-
te em relação ao salário mínimo é de 
17,15%. Como a média mensal é de 
23 dias úteis de trabalho, para quem 

cumpre uma jornada de 40 horas, o 
gasto com passagens de ônibus será 
de R$ 167,90. Isso tendo em vista 
que o trabalhador se utiliza duas 
tarifas diárias.

Em 2018, segundo dados da 
Secretaria de Mobilidade Urbana 
(STTU), foram realizadas mais de 
2,1 milhões de viagens. Os ônibus 
da capital registraram mais de 94 
milhões de passagens.  l

O processo de regulação do 
transporte público da capital foi ini-
ciado em 2013, mas o Município só 
encerrou a elaboração do texto da 
Lei dos Transportes em 2015. Na 
Câmara Municipal, a legislação re-
cebeu 140 emendas.

Foram feitas duas convocações 

para recebimento de propostas, en-
tre janeiro e abril de 2017, mas as 
rodadas terminaram desertas. Com 
o insucesso, o Município enviou novo 
projeto de lei para a Câmara, que 
aprovou em dezembro o novo texto 
da Lei do Transporte.

O texto foi aprovado em janeiro 

deste ano, mas teve quatro vetos. 
Os quatro artigos rejeitados foram 
analisados no início do mês pelos 
vereadores. A Câmara manteve três 
vetos e derrubou apenas um. Com 
isso, a Prefeitura retomou o processo 
de licitação, que ainda não tem prazo 
para ser finalizado. l

Fernando Lucena 
diz que licitação 
será “deserta” 

O vereador Fernando Lucena 
(PT) disse que a licitação do trans-
porte público de Natal não terá 
interessados. Ele avalia que as 
empresas vão “forçar” a Prefeitu-
ra do Natal a adotar medidas que 
beneficiem os integrantes do setor.

A declaração acontece após a 
Secretaria Municipal de Mobili-
dade Urbana (STTU) iniciar esta 
semana os trabalhos para confec-
cionar a minuta do processo licita-
tório. “Não vai ter licitação.  Vai 
continuar do jeito que eles [empre-
sários] querem”, diz Lucena.

O parlamentar considera que 
as empresas vão impor empecilhos 
ao certame licitatório. 

“Enquanto não colocarem o 
que as empresas querem, o proces-
so vai sempre terminar deserto. 
Tudo o que colocamos, eles que-
rem tirar, como o ar-condicionado. 
Eles (empresários) querem impor 
carroças”, conclui. l
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ONG mexicana coloca Natal como a 
oitava cidade mais violenta do mundo

HOMICÍDIOS

José Aldenir / Agora RN

Entre as 50 cidades que integram a lista, 15 estão no México, 14 no Brasil, seis na Venezuela, quatro 
nos EUA e três na África do Sul; Secretaria Estadual de Segurança contesta os números da pesquisa

Números do ranking das 50 
cidades mais violentas do mundo, 
apurados pelo Conselho Cidadão 
para a Segurança Pública e Justiça 
Penal, uma organização civil com 
sede no México, especializada em 
temas de insegurança, situou Natal 
como a oitava cidade mais violenta 
do mundo.

Entre as cidades que integram 
a lista, 15 estão no México, 14 no 
Brasil, seis na Venezuela, quatro 
nos EUA, três na África do Sul, duas 
na Colômbia e Honduras e uma em 
Guatemala, El Salvador, Porto Rico 
e Jamaica. Entre as cidades Bra-
sileiras, a capital potiguar lidera, 
seguida de Fortaleza em nono lugar.

Nessa pesquisa, pela primeira 
vez, o México desloca o Brasil, que 
durante vários anos apresentou o 
maior número de cidades com uma 
população 67% maior em relação ao 
país da América Central.

No ano passado, segundo a mes-
ma pesquisa, foram 15 cidades bra-

sileiras contra 14 mexicanas. O nú-
mero de homicídios, mesmo assim, 
registrou quedas em Fortaleza, João 
Pessoa, Maceió, Manaus e Natal, 
nessa ordem.

A Venezuela, onde os autores 
do estudo encontram dificuldades 
para realizar a pesquisa dadas as 

dificuldades enfrentadas no país, as 
informações disponíveis indicaram 
um crescimento da violência.

Até o começo da tarde desta 
quarta-feira, 20, a Secretaria de Se-
gurança e Defesa Social do RN (Se-
sed) não comentou os resultados da 
pesquisa. Extraoficialmente, o Ago-

ra RN apurou irritação entre oficiais 
da PM com o levantamento, que na 
opinião deles não tem qualquer base 
científica.

No estudo, a vizinha João Pes-
soa está na 44ª posição da lista de 
50, onde Detroit, nos EUA, figura na 
última posição.

No RN, o último fim de semana 
foi considerado o mais violento do 
ano até agora. Da última sexta-feira, 
15, até o domingo, 17, foram regis-
trados 20 crimes violentos letais 
intencionais. Segundo informações 
do Observatório da Violência do Rio 
Grande do Norte (Obvio), houve três 
ocorrências na sexta-feira, oito no sá-
bado, e mais nove no domingo.

Curiosamente, o Rio de Janeiro 
não figura na relação da ONG mexi-
cana e Acapulco, uma cidade turísti-
ca que recebe anualmente 6 milhões 
de visitantes, figura na segunda 
colocação da lista, perdendo apenas 
para Tijuana, na região metropolita-
na da cidade do México. l

Natal é uma das 14 cidades brasileiras listadas pelo estudo da ONG do México

POSIÇÃO

“Bancada da bala” defende segurança 
como a pauta prioritária do governo

Dida Sampaio / Estadão

Com 304 parlamentares, a Fren-
te da Segurança Pública, chamada 
também de “bancada da bala”, fez 
nesta quarta-feira, 20, uma defe-
sa enfática para que sua temática 
tenha prioridade nas discussões 
do Congresso. O posicionamento é 
um contra-ataque ao adiamento da 
análise do pacote de medidas do mi-
nistro da Justiça, Sérgio Moro, que 
foi postergado pelo presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
Maia adiou a tramitação do projeto 
para que ele não atrapalhe a discus-
são da Nova Previdência.

 “Esse é o momento propício pa-
ra que o projeto vencedor das urnas 
seja colocado em prática”, disse o 
filho do presidente Jair Bolsonaro, o 
senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

“Não tenho dúvida de que essa 
Casa pode contribuir muito (com a 
segurança pública)”, disse Flávio. 

Ele afirmou ainda que essa é a legis-
latura que “tem a oportunidade de 
fazer o que a população espera”. “Va-
mos tratar bandido como bandido e 
policial com respeito”, disse.

O presidente da frente, Capitão 
Augusto (PR-SP), afirmou que o 

grupo tem como “missão aprovar 
o pacote de Moro”. Augusto é tam-
bém presidente da Comissão Per-
manente sobre Segurança Pública 
na Câmara. Ele disse que Maia 
“sabe ouvir” e que os projetos, segu-
rança e previdência, podem trami-
tar conjuntamente sem problema. 
Para ele, deixar para o próximo 
ano, com eleições municipais, pode 
ser prejudicial.

O ministro da Justiça, Sérgio 
Moro, quer pedir celeridade ao seu 
projeto. “Vou conversar respeitosa-
mente com o presidente da Casa (Ro-
drigo Maia, DEM-RJ)”. O senador 
Major Olímpio (PSL-SP) também 
defendeu a pauta da segurança como 
a que mais “empolga” a população.

Capitão Augusto disse que vai 
se reunir e com o Rodrigo Maia para 
pedir prioridade ao projeto de segu-
rança pública. l

Senador Flávio Bolsonaro, do PSL-RJ

SAÚDE

Deputado repercute 
denúncia do Agora RN 
sobre crise na saúde

O deputado estadual Allyson 
Bezerra (Solidariedade) repercutiu 
nesta quarta-feira, 20, a informação 
sobre a falta de alimentos em três 
hospitais públicos do Rio Grande 
do Norte. A notícia foi publicada na 
edição da terça-feira, 19, do Agora 
RN. Segundo a reportagem, as 
unidades estão sofrem com falta de 
medicamentos e alimentação. 

O deputado Getúlio Rêgo 
(DEM) sugeriu uma audiência 
pública sobre o assunto. l

José Aldenir / Agora RN

Deputado Allyson Bezerra



Todos os anos, desde 1956, com 
um breve intervalo que culminou 
na junção com um troféu similar da 
FIFA, a revista esportiva parisiense 
France Football faz a entrega do prê-
mio Bola de Ouro que define o melhor 
jogador do mundo por temporada. Os 
maiores vencedores, todos sabem, são 
Messi e Ronaldo.

Na última edição, a publicação 
resolveu elencar os melhores técnicos 
de futebol de todos os tempos, com 
votos de jornalistas especializados, 
pesquisadores e figuras que vivem 
ou viveram o universo do esporte 
mais mágico do planeta. Na lista dos 
maiores, apenas um brasileiro em 
destaque.

No comando da melhor perfor-
mance mundial de um time brasilei-
ro, o São Paulo, e regendo uma das 
melhores gerações de craques do Bra-
sil nas copas de 1982 e 1986, o mestre 
Telê Santana aparece na 35ª posição 
da lista, na frente de nomes consa-
grados como Rafa Benítez, Bobby 
Robson e Aragonés.

O trabalho de Telê no São Paulo 
jamais será esquecido pela imensa 
torcida tricolor, enquanto que sua 
passagem pela seleção brasileira ain-
da está na memória do mundo todo. 
A imprensa internacional sempre 
lembra do futebol glamouroso dos 
craques Zico, Falcão, Sócrates, Ju-
nior, Leandro, Cereso...

Na memória afetiva do povo 
brasileiro, a participação do Brasil 
de Telê na Copa do Mundo de 1982 
tem mais peso emotivo, por exemplo, 
do que a própria conquista do pen-
tacampeonato, em 1994 nos EUA. 
A pele de quem presenciou aquela 
orquestra até hoje arrepia ao lembrar 
dos espetáculos.

Telê Santana incorporou com seu 
futebol de pura fantasia o sonho cole-
tivo da nação em busca de mudança. 
Todos esperavam modificações políti-
cas e econômicas, assim como o res-
gate do bom futebol brasileiro carente 
de glória desde a geração de Pelé em 
1970. O mestre nos deu fé no quase 
impossível.

Confiram a lista dos 50 técnicos 
escolhidos pela revista francesa. O 
holandês responsável pela revolução 
do futebol total da “laranja mecânica” 
encabeça, enquanto o maestro daque-
le time aparece em quarto. Telê San-
tana é um dos quatro sul-americanos 
elencados, sendo que os três são todos 
argentinos.

1. Rinus Michels (Holanda) 
2. Alex Ferguson (Escócia) 
3. Arrigo Sacchi (Itália) 
4. Johan Cruyff (Holanda) 
5. Pep Guardiola (Espanha) 
6. Valeriy Lobanovskiy (Ucrãnia) 
7. Helenio Herrera (Argentina) 
8. Carlo Ancelotti (Itália) 
9. Ernst Happel (Áustria) 
10. Bill Shankly (Escócia) 
11. Matt Busby (Escócia) 
12. Giovanni Trapattoni (Itália) 
13. José Mourinho (Portugal) 
14. Miguel Muñoz (Espanha) 
15. Brian Clough (Inglaterra) 
16. Marcello Lippi (Itália) 
17. Nereo Rocco (Itália) 
18. Louis Van Gaal (Holanda) 
19. Ottmar Hitzfeld (Alemanha) 
20. Béla Guttmann (Hungria) 
21. Fábio Capello (Itália) 
22. Zinedine Zidane (França) 
23. Viktor Maslov (Rússia) 
24. Herbert Chapman (Inglaterra) 
25. Jupp Heynckes (Alemanha) 
26. Bob Paisley (Inglaterra) 
27. Jürgen Klopp (Alemanha) 
28. Albert Batteux (França) 
29. Guus Hiddink (Holanda) 
30. Udo Lattek (Alemanha) 
31. Diego Simeone (Argentina) 
32. Arséne Wenger (França) 
33. Vicente Del Bosque (Espanha) 
34. Jock Stein (Escócia) 
35. Telê Santana (Brasil) ]
36. Vic Buckingham (Inglaterra) 
37. Rafa Benítez (Espanha) 
38. Hennes Weisweiler (Alemanha) 
39. Bobby Robson (Inglaterra) 
40. Dettmar Cramer (Alemanha) 
41. Mircea Lucescu (Romênia) 
42. Tomislav Ivic (Croácia) 
43. Stefan Kovacs (Romênia) 
44. Luís Aragonés (Espanha) 
45. Frank Rijkaard (Holanda) 
46. Otto Rehhagel (Alemanha) 
47. Raymond Goethals (Bélgica) 
48. Marcelo Bielsa (Argentina)
49. Antonio Conte (Itália)
50. Jean Claude Suaudeau (França)
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“Com as lágrimas 
do tempo e a cal 
do meu dia fiz o 

cimento da minha 
poesia”

(Vinícius de Moraes)

>> Coisas estranhas. Saiu 
o primeiro trailer da terceira 
temporada da série “Stranger 
Things”, com estreia em 4 de 
julho, a data mais importante 
dos EUA. A Netflix não revelou 
pormenores sobre os diretores e 
roteiristas dos novos episódios, 
que serão em número de oito. A 
nova trama vai ocorrer no ano 
de 1985, um ano após os eventos 
da segunda temporada. Já 
são aos milhões os fãs da série 
que mistura ficção científica, 
sobrenatural e anos 80.

>> Show de Mirabô. O cantor 
e compositor Mirabô Dantas é a 
atração de hoje no projeto Quinta 
Cultural do Sindicato dos Bancários. 
Ele se apresentará a partir das 
19h na sede da entidade, Avenida 
Deodoro, 419, em Petrópolis. Haverá 
também a participação poética de 
Clotilde Tavares. A entrada é grátis.

>> Medo grande. Muita gente 
desde ontem assustada com duas 
notícias que circulam nas redes. 
Primeiro o alerta do médico Armando 
Negreiros afirmando que quem come 
ginga com tapioca fica debilóide; 
segundo um estudo feito no Brasil e 
Portugal revelando que o uso diário 
de maconha provoca psicose.

>> Estranho. Há um fato que se 
interpõe entre o presidente Jair 
Bolsonaro e o ex-presidente Lula. 
Enquanto os filhos do primeiro são 
vistos costumeiramente perto do pai 
ou fazendo ações supostamente em 
nome dele, os rapazes do segundo 
sequer são vistos ou citados em 
visitas à prisão de Curitiba.

>> Invasão. O juiz Cícero Martins 
explicou na sessão de terça-feira do 
Conselho Estadual de Cultura, onde 
também é conselheiro, os motivos 
da intervenção que determinou 
na antiga Casa do Estudante, que 
estava invadida por mais de 40 
pessoas e contando apenas com 
um morador realmente na vida 
estudantil.

>> Ilegal. O magistrado e também 
o presidente do CEC, Iaperi Araújo, 
além do diretor geral da Fundação 
José Augusto, confirmaram a longeva 
situação de ilegalidade da Casa do 
Estudante, que apesar do prédio ser 
tombado nunca teve personalidade 
jurídica. Cabe às instituições de 
cultura reestruturar o local.

>> Memórias. Chegou às mãos do 
ministro do STJ, Marcelo Navarro, 
um exemplar autografado do 
novo livro do português Miguel 
Sousa Tavares, um dos astros da 
boa literatura contemporânea na 
terrinha. É o romance memorialista 
“Cebola Crua com Sal e Broa – Da 
Infância para o Mundo”. 

>> Plenária. As inquietas garotas 
que tocam a SAMBA – Sociedade dos 
Amigos e Amigas do Beco da Lama 
e Adjacências se reunirão logo mais, 
a partir das 19h, para mais uma 
sessão extraordinária para definir 
novas ações do clube. O encontro será 
no Bar do Zé Reeira, com direito ao 
consumo etílico, clar

Melhor o Brasil ser vendido
aos EUA do que ser alugado

por Cuba e Venezuela.

(Nádia M. Sobral)

Jorge Kajuru virou
comentarista das grandes 

jogadas de Gilmar Mendes.

(João Murilo Pinheiro)

A Folha é hoje somente
uma página virada no livro-caixa 

da velha imprensa.

(Kadu Mineiro)

PICARDIA NAS REDES

Divulgação

Mestre Telê na história
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Bolsonaro leva à Câmara proposta de 
reforma da Previdência dos militares

FINANÇAS

J. Batista / Câmara dos Deputados

Governo federal prevê uma economia de R$ 10,45 bilhões em dez anos. Uma das mudanças está no 
tempo de contribuição, que passaria para 35 anos. Alíquota sobre rendimento passa a ser de 10,5%

A proposta de reforma da Pre-
vidência dos militares prevê uma 
economia de R$ 10,45 bilhões em dez 
anos, segundo divulgou o governo fe-
deral nesta quarta-feira, 20.

O presidente Jair Bolsonaro en-
tregou pessoalmente ao Congresso 
Nacional a proposta de reestrutu-
ração do sistema de proteção social 
das Forças Armadas. Ele pediu que 
a reforma da Previdência seja total-
mente aprovada até, no máximo, o 
meio do ano. “Se a Previdência não 
der certo, ficaremos em situação 
complicada”, disse.

Também no Congresso, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, afirmou 
que a reforma da Previdência dos 
militares “trata mais da distribuição 

de tarefas e ‘pontos’”. Segundo ele, “o 
Brasil precisa de R$ 1 trilhão” com a 
reforma, “e não a equipe econômica”.

A proposta de reforma dos mi-
litares prevê o aumento do tempo 
mínimo de atividade para a aposen-

tadoria dos atuais 30 anos para 35 
anos. Essa exigência, entretanto, 
valerá apenas para os novos ingres-
santes nas Forças Armadas. Quem 
está na ativa precisará cumprir um 
pedágio de 17% sobre o tempo que 
falta hoje para a reserva.

Outra alteração é a cobrança 
de uma alíquota de 10,5% sobre o 
rendimento bruto dos militares das 
Forças Armadas de todas as catego-
rias: ativos inativos, pensionistas, 
cabos, soldados e alunos de escolas 
de formação. Hoje, apenas ativos 
e inativos pagam uma alíquota de 
7,5%. Os demais não recolhem para 
o pagamento de suas aposentado-
rias. O aumento será gradual, já a 
partir de 2020. l

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebe proposta de Bolsonaro
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“Fiquei bem chateado com isso”, diz 
Danrley sobre comentários racistas

REALITY SHOW

TV Globo / Reprodução

Em entrevista ao programa Mais Você nesta quarta-feira, 20, jovem ainda revelou que não estava 
confiante para o paredão e que não gostou de alguns comentários feitos por Paula, Carolina e Hariany 

Eliminado do Big Brother Brasil 
com 61,21% dos votos, Danrley foi o 
convidado do programa Mais Você 
desta quarta-feira, 20, da TV Globo. 
Ele contou que teve muita dificulda-
de de ser, no início do reality, o Dan-
rley que é aqui fora.

“Me senti muito acanhado. Quan-
do ouvi a história de cada um, fiquei 
com muito medo porque achava to-
do muito incrível. Achei que eu era 
um nada. Comecei a me sentir mal. 
Depois, não conseguia me expressar 
muito bem. Fui me fechando”, disse.

O jovem ainda revelou que não 
estava confiante para o paredão e que 
não gostou de alguns comentários 
feitos por Paula, Carolina e Hariany 
com relação à sua postura na casa.

“Fiquei muito chateado com isso. 
Achava a mesma coisa delas, só que 
eu não quis dizer porque isso é preju-
dicar alguém de uma forma que não 
é limpa. Mas é o jogo, cada um joga 
da sua maneira. Me prejudiquei por 
isso. No Jogo da Discórdia, senti que 
estava muito pior pra mim, porque 
eram duas contra um. Estava sendo 
o tempo todo atacado”, afirmou.

E, falando sobre comentários, 
Danrley lembrou de algumas coisas 
que ouviu quando estava na casa que 
ele não gostou. “Alguns comentários 
racistas que eu ouvi de uma pessoa 
não foram legais. A pessoa chamar a 
outra de carvão... às vezes a gente na-
turaliza algo que incomoda um grupo 
de pessoas”, encerrou. l Garoto foi eliminado na terça-feira do BBB com mais de 60% dos votos

CITANDO: Noberto Pereira Gonçalves, CPF num.: 015.000.304-81, Maria da Conceição 
Santos Frederico, CPF num.: 015.000.294-15 e Francisca Paula Frausinete Bezerra, CPF 
num.: 423.606.334-49, que se encontram em lugar incerto e não sabido.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Requerido: N C P Hotelaria e Locações LTDA
Requerente: CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte

EDITAL DE CITAÇÃO – 30 (trinta) dias

Processo nº 0106249-57.2011.8.20.0001
Ação: Monitória

FINALIDADE: CITAR OS RÉUS Noberto Pereira Gonçalves, CPF num.: 015.000.304-81, 
Maria da Conceição Santos Frederico, CPF num.: 015.000.294-15 e Francisca Paula 
Frausinete Bezerra, CPF num.: 423.606.334-49, para proceder ao pagamento do montante 
exigido R$ 24.856,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seus reais) ou à entrega da 
coisa reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e será nomeado um 
curador especial, art. 257, IV do CPC/15.

Natal, 08 de março de 2019.

Mister se faz lembrar que o prazo do Edital é de 30 (trinta) dias a serem contados a partir da 
única publicação, que deverá ser providenciada pelo autor, que será intimado para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, comparecer à Secretaria da 13ª Vara Cível da Comarca de Natal a fim de 
receber uma via do edital para providenciar sua publicação em jornal de grande circulação, 
comprovando nos autos, como também para efetuar o recolhimento das custas para sua 
publicação no órgão oficial (DJE), no valor de R$ 283,40 (duzentos e oitenta e três reais e 
quarenta centavos) por cada folha A4 (Resolução nº 15/2015 de 19/08/2015), conforme os 
termos do art. 257 do CPC, sob pena de revelia. Com a comprovação será contado o prazo de 
30 (trinta) dias do Edital e, em seguida, o prazo de 15 (quinze) dias, para a parte contrária 
apresentar resposta.

Rossana Alzir Diógenes Macêdo

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
SENAT E SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST

AVISO DE RESULTADO

O SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE E O SEST – 
SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação e homologa-
ção da Concorrência nº 00002/2019 cujo objeto é Contratação de empresa especializada em 
agenciamento de passagens aéreas para atender ao SEST SENAT Unidade B29 Natal/RN, 
em favor da empresa Sunline Viagens e Turismo LTDA ME no valor total de R$ 69.620,37 
(sessenta e nove mil seiscentos e vinte reais e trinta e sete centavos), sendo R$ 17.664,87 
(dezessete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) para o SEST e 
R$ 51.955,50 (cinquenta e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) 
para o SENAT em 20/03/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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Inep cria comissão para “vigiar” 
questões que farão parte do Enem

AVALIAÇÃO

Valter Campanato / Agência Brasil

Grupo terá acesso a ambiente de segurança do exame e terá responsabilidade 
de recomendar a não utilização de itens para a prova, que será em novembro

O Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), vinculado ao Mi-
nistério da Educação (MEC), criou 
nesta quarta-feira, 20, um grupo que 
será responsável por decidir as ques-
tões que entrarão ou não no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 
A medida consta de portaria publi-
cada no Diário Oficial da União.

O grupo é composto pelo secre-
tário de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior do MEC, Marco 
Antônio Barroso, pelo diretor de Es-
tudos Educacionais do Inep, Antonio 
Maurício das Neves, e por Gilberto 
Callado de Oliveira, representante 
da sociedade civil.

Eles serão responsáveis por reco-
mendar a não utilização de itens na 
montagem do exame, mediante jus-
tificativa. A análise passará depois 
pelo diretor de Avaliação da Edu-
cação Básica, Paulo Cesar Teixeira, 
que deverá emitir um contra parecer 
para cada um desses itens. A decisão 
final da utilização ou não caberá ao 
presidente do Inep, Marcus Vinícius 
Rodrigues.

A portaria estipula o prazo de 
dez dias para que isso seja feito. A 
comissão terá acesso ao ambiente de 
segurança onde é elaborado o exame.

“Os especialistas da comissão 
são nomes reconhecidos e que podem 
contribuir para a elaboração de uma 
prova com itens que contemplem, 
não apenas todos os aspectos técni-
cos formais, mas também ecoem as 
expectativas da sociedade em torno 
de uma educação para o desenvolvi-
mento de um novo projeto de País”, 
diz, em nota, o presidente do Inep.

Os itens do Enem são elabora-
dos por especialistas selecionados 
por meio de chamada pública. Eles 
devem seguir as matrizes de refe-
rência, guia de elaboração e revisão 

de itens estabelecidos pelo Inep.  Os 
itens passam, então, por revisores e 
depois por especialistas do Inep.

Finalmente, são pré-testados 
em aplicações feitas em escolas. O 
processo é sigiloso. Com a aplicação, 
avalia-se a dificuldade, o grau de 
discriminação e a probabilidade de 
acerto ao acaso da questão. Os itens 
aprovados passam a compor o Banco 
Nacional de Itens, que fica disponí-
vel para aplicações futuras do Enem.

As provas do Enem 2019 serão 
aplicadas nos dias 3 e 10 de novem-
bro. l

As provas do Enem 2019 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro

VIOLÊNCIA

Delegado diz que parte da sociedade 
compactua com criminalidade no RN

José Aldenir / AgoraRN

O delegado Luiz Gonzaga Luce-
na, que chefia a 1ª Delegacia de Par-
namirim, disse que a maior parte 
dos crimes hoje praticados poderia 
desaparecer se a sociedade não com-
pactuasse com o resultado das ações 
de bandidos. 

“Quem compra drogas, armas, 
carros ou qualquer objetivo oriundo 
de roubo o furto está financiando o 
crime” disse ele, em entrevista para 
o programa Patrulha Agora, na rá-
dio Agora FM (97,9).

Para o delegado, o número de 
receptação de veículos está aumen-
tando em Parnamirim. “Infelizmen-

te, o número de roubo de veículos vai 
aumentar na estatística, mas o pior 
é saber que há muitas pessoas envol-
vidas com o desmanche de veículos e 
receptação”, destacou Lucena.

Segundo o delegado, o Rio Gran-
de do Norte é hoje um grande 
centro de distribuição de drogas 
de todos os tipos, além de armas. 
Para ele, essa proliferação nos 
delitos é a admissão que o “crime 
compensa”, quando na verdade a 
frase deveria ser o contrário. 

“Quem ver algum crime, por li-
gue para o número 181”, encerrou o 
delegado. l Delegado Luiz Gonzaga Lucena

OPOSIÇÃO

Parlamentares lançam 
frente contra reforma 
da Previdência

Deputados e senadores de 
oposição e de partidos de centro 
lançaram nesta quarta-feira a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa 
da Previdência Social. O grupo é 
contrário à proposta de reforma 
da Previdência apresentada pelo 
governo Bolsonaro ao Congresso, 
mas, de acordo com coordenadores 
da bancada, ela deverá apresentar 
uma proposta de alteração das 
regras para aposentadoria que 
possa ser discutida como uma 
alternativa ao que o governo propôs.

“A reforma, como está, não 
interessa a ninguém a não ser 
ao mercado financeiro. O povo 
brasileiro não quer essa reforma 
porque o que está sendo proposto 
para a capitalização é o fim da 
previdência”, afirmou o senador 
Paulo Paim (PT-RS), um dos 
coordenadores da frente.

Para o senador, o texto 
enviado pelo governo “desmonta 
o projeto social” construído ao 
longo dos últimos anos no Brasil. 
“Ninguém fez um desmonte como 
esse”, disse.

O lançamento da frente 
parlamentar foi realizado na 
Câmara dos Deputados ao longo 
desta quarta-feira e contou com 
mais de 171 assinaturas de 
deputados e de 27 senadores. 
A composição dela, no entanto, 
ainda não está totalmente definida 
porque quem quiser aderir ainda 
poderá fazê-lo ao longo do dia.

A bancada deverá formalizar 
um substitutivo que será 
apresentado na fase em que 
a reforma for discutida pela 
comissão especial. A ideia do 
grupo é contribuir com a discussão 
e não apenas criticar a proposta 
governista.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) iniciou na quarta-feira, 20, a 
análise final da proposta de reforma 
da Previdência dos militares. l

 Antonio Cruz/ Agência Brasil 

Senador Paulo Paim (PT-RS)
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Jojo Todynho decidiu fazer cirur-
gia nos seios. A revelação foi feita pela 
própria funkeira nas redes sociais na 
última terça-feira, 19.

“As pessoas estão dizendo que 
vou tirar [os seios]. Eu não vou tirar. 
Sabe o que é isso aqui? É pele”, disse 

a cantora enquanto mostrava parte 
do corpo que está se modificando 
graças à reeducação alimentar dos 
últimos meses e a rotina de exercí-
cios físicos.

Jojo ainda explicou que o objetivo 
não é diminuir medidas dos seios. 

“Eu vou tirar pele e levantar o peito. 
Não vou tirar o tamanho, ele vai con-
tinuar. Meu peito é natural, como já 
mostrei a vocês. Mas conforme vou 
perdendo peso vai aparecendo a pele e 
não vou ficar com ele batendo no chão, 
né, gente?”, declarou. l

NOVELAS

HORÓSCOPO

Estará impaciente. Poderá se dar bem com 
os colegas se não esperar demais do convívio 
no trabalho. Melhor adiar sociedade ou novos 
negócios. A sedução promete bons momentos.

Você saberá usar sua imaginação na profissão, 
mas é melhor adiar entrevista de emprego se for 
possível. Sinal de contrariedade em viagem ou 
em casa. A dois, só fale o que tiver certeza.

Evite levar tudo a ferro e fogo no seu emprego. 
A relação com os colegas estará sensível e 
qualquer coisinha poderá gerar discussões. No 
amor, valerá a pena confiar nos seus instintos.

No emprego, adie conversa sobre promoção. 
Vênus e Júpiter deixam você mais otimista, 
embora exigente ao buscar apoio para seus 
projetos. Lance com grana pode decepcionar. 

A rotina profissional deverá ficar desgastante, 
cansando mais do que o normal. Algo que 
você dava como certo poderá sofrer atrasos. 
Controle sua impaciência no romance.

Se pensa em dar uma guinada na vida, cuide 
melhor dos seus projetos e se aplique nos 
estudos. Os amigos vão parecer um pouco 
distantes. As paqueras não vão empolgar.

Não assuma mais tarefas do que consegue 
realizar no seu serviço. Assunto ligado a 
outra cidade poderá estressar. Clima de 
discórdia em casa. 

É provável que você seja pau para toda obra 
no serviço. Chegou a hora de rever suas 
metas: aproveite as surpresas desafiadoras 
do caminho! 

As metas profissionais vão parecer distantes. O 
jeito é arcar com as responsabilidades assumidas 
e evitar falar demais. É possível que você e a 
pessoa amada não falem a mesma língua.

Reflita bem ao tomar decisões e evite o estresse. 
Há promessa de novidade na carreira. Não fale 
sem pensar nem corte laços de uma vez. No 
romance, você precisará resolver situações.

O clima no trabalho não estará dos melhores e as 
relações profissionais poderão ficar estremecidas. 
Atenção com sua saúde. No romance, o 
entendimento e a cumplicidade serão totais.

O excesso de sinceridade pode atrapalhar você 
no serviço. Em relação à grana, cuidado com 
operações arriscadas. Pessoa próxima dos seus 
parentes poderá acender seus desejos.

Lourdes tenta alertar Olavo sobre o pedido de Valentina, mas o empresário a escorraça. Geandro acredita 
que Lourdes está interessada em Olavo e se afasta da namorada. Olavo anuncia a Eurico e Marilda que não 
manterá o acordo que firmaram com Valentina. Marilda se surpreende ao ver Valentina com Murilo. 

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)

Henrique teme que Eugênio atente contra Maristela e pede ajuda a Piedade. Piedade se revolta contra 
Eugênio e Albertina. Fabrício diz que o estado de saúde de Augusto é grave, e Hildegard sofre. Grace, Alain 
e Marcelo conversam sobre Isabel. Isabel tem um pesadelo com Felipe. 

ESPELHO DA VIDA

Manu estranha ao ver Vanessa na televisão. Herculano sente ciúmes da intimidade entre Janaína e 
Raimundo. Gisela liquida a dívida com Álamo, que fica desconfiado. João aborda Vanessa de forma 
irônica. Lidiane deixa Patrick arrasado ao revelar que não deseja se casar. 

VERÃO 90

Jojo Todynho fará cirurgia para tirar pele dos seios
PLÁSTICA

Instagram / Reprodução

Funkeira mudou rotina e emagreceu

Relevação foi feita nas redes sociais pela própria funkeira, que disse que seu seio é natural

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

EPFB
SOSSEGADO

OCUPARZIN
OVOIRENE

ELITEEND
ADFINDAR
SOMENTEU
PILFEIRA

QUIABORAS
BELARDOR
LCUMEAC

BICOAISO
ACUSADORL

ACEBOLADO
SARAAROS

A

Institui-
ções de
ensino

gratuitas

Dono de 
proprie-

dade rural

(?) de
Páscoa,

iguaria de
chocolate

Local da
faixa de

pedestres
(pl.)

As peças
mais

valiosas
do museu

Um dos in-
gredientes
do caruru
(Culin.)

Terreiro
(Candom-

blé)

Pedido
comum do
bebê (pl.)

Figuras da
bandeira
olímpica

Herói indí-
gena (Lit.)
"Monstros 
(?)", filme

Calmo;
quieto

Preencher 
(um cargo)

"Tropa 
de (?)",

filme com
Wagner
Moura 

Chegar
ao fim 

(?) Kunis, 
atriz

(?) Rava-
che, atriz
Nome da 
6a letra

Fim, em
inglês

Instruído; 
esclarecido

Mercado
ao ar livre
Caixa do
tesouro

Calor
intenso

Costurar 

Mente (gír.)

Ponto mais
alto da

montanha

O autor
da queixa

Cura-se
de doença

Bife (?):
exemplo

de comida
caseira

Selo de
qualidade
Saudação
popular

Piedade

Litro
(símbolo)

Enrai-
vecer;

enfurecer 

Título de
chefe
etíope

Conceda

Sílaba de
"zinco"

Muito curto
(o corte)

Chapéu 
do carteiro
Madrinha

(bras.)

Apenas;
unica-
mente

Irmão de 
Caim (Bíb.)

"Boca"
das aves

Estrutura
respon-

sável pela
audição

Refletor
de luz

comum
em shows

Parte
flexível do

chapéu

3/end. 4/bico — spot. 6/findar — quiabo.
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LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO 

O Grande Oriente do Brasil – Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ: 35.302.207/0001-
03, torna público, conforme a resolução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 
05/04/2018, através do Processo Administrativo N° 029193/2018, a Licença Ambiental de 
Operação para funcionamento de uma Sede Administrativa com área construída 481,29 m² 
em um terreno de 408,23 m², situado na Rua Princesa Isabel, 817, Cidade Alta, Cep: 59025-
400, ficando estabelecido um prazo de 05 dias (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

PEDIDO DE LICEÇA INSTALAÇÃO

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está re-
querendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Licença de Instalação - LI, para a Usina de Energia Eólica Ventos de Vila 
Maranhão II, composta por 09 aerogeradores, localizada na Vila Maranhão, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

 PEDIDO DE LICEÇA INSTALAÇÃO

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está re-
querendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Licença de Instalação - LI, para a Usina de Energia Eólica Ventos de Vila 
Maranhão I, composta por 09 aerogeradores, localizada na Vila Maranhão, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 09.353.214/0001-16 - NIRE 24200471503

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS
Em conformidade com o disposto na Cláusula 9ª, § 7º do Contrato Social em conjunto com o artigo 1.073 
do Código Civil, os sócios da Victoria Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., o administrador da 
empresa e os sócios representantes do equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social, 
decidem convocar a Reunião Ordinária de Sócios, a ser realizada no dia 02 de abril de 2019, às 10:00 
horas em primeira convocação, caso se verifique a presença de ¾ dos sócios, ou às 11:00 horas em 
segunda convocação, independentemente do número de sócios presentes. A reunião se realizará na sede 
da Sociedade, à Avenida Engenheiro Roberto Freire, nº 5052, Loja 203, Condomínio Top Center, Ponta 
Negra, Natal, RN, CEP 59059-000, para deliberar sobre os seguintes assuntos, nos termos do Artigo 
1.078 do Código Civil: 1) ratificar e convalidar as deliberações sociais aprovadas na reunião ocorrida em 
06.08.2018, bem como todos atos e efeitos no plano da existência, validade e eficácia das modificações 
nas disposições estatutárias havidas na reunião do dia 06.08.2018. 2) outros assuntos relacionados ao 
item anterior. Natal/Rio Grande do Norte. 19 de março de 2019.

SILT SRL. Pieluigi Tomasella. Ruggero Calgaro. Lorenzo Amadio. Maurizio Antonio 
Giovanni Andreetto (Administrador Não Sócio).

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI, 28.521.182/0001-
65, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, com prazo de validade até 
28/02/2025,em favor do empreendimento revendedor de combustíveis, localizada na R José 
Antas Filho, s/n, Bairro Nova Pedro Avelino, Pedro Avelino/RN.

BERILO SEVERO DE MEDEIROS
Empreendedor 

OFÍCIO ÚNICO DE VERA CRUZ - COMARCA – MONTE ALEGRE/RN
Tabelião  – Luiz Ernane de Miranda Liberato 

Escrevente Substituta  - Anelly do Nascimento Silva
Escrevente Autorizada  – Marineide Ferreira de Lima

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(PRAZO DE 15 DIAS – Parágrafo 4º do art. 216-A da Lei dos Registros Públicos)

PROCEDIMENTO N.º 001/2019 -   USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Modalidade: Usucapião Extraordinário
Tempo de posse alegado: Superior a 15 anos
SOLICITANTES: MÁRCIO RICARDO DA SILVA, brasileiro, agricultor, nascido em 06 de dezembro 
de 1982, portador da cédula de identidade n.º 2.265.523 ITEP/RN, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
045.901.294-00 e sua esposa MARIA ALDENICE SILVA, brasileira, agricultora, nascida em 22 de ju-
lho de 1982, portadora da cédula de identidade n.º 2.079.157 ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
047.386.264-69, casados sob o regime da comunhão parcial de bens (conforme assento realizado 
em 28 de dezembro de 2009 no Livro B-Aux. 07  do 2º Ofício de Notas de São José de Mipibú/RN, 
sob o n.º 1.461, fls. 147), residentes e domiciliados no Povoado do Cobé, n.º 24, Cobé, Vera Cruz, 
Rio Grande do Norte (CEP: 59.184-000)

DESTINATÁRIOS: Reus Incertos ou Eventuais Interessados
FINALIDADE: Pelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em lugar 
incerto e desconhecidos, bem assim os réus incertos e possíveis interessados, para ciência do pro-
cedimento extrajudicial acima mencionado e, querendo, apresentar RESPOSTA/CONTESTAÇÃO 
no prazo de 15 (quinze) dias. Toda a documentação encontra-se disponível neste Ofício Único de 
Vera Cruz/RN situado na Rua João Tavares Cabral, n.º 108, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte 
(CEP: 59.184-000). A não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião.

IMÓVELUMA PROPRIEDADE RURAL situada na Rua Severina Maria de Paiva, zona rural, nes-
te município de Vera Cruz, Rio Grande do Norte, medindo 3,24 hectares de superfície (períme-
tro: 774,44m), possuindo a seguinte descrição perimetral: Inicia-se se no marco denominado 
‘0=PP’, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM-SIRGAS, MC-33° WGr, co-
ordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=236.216,594 m e N=9.332.453,642 
m dividindo-o com o  RUA SEVERINA MARIA DE PAIVA; Daí segue confrontando com RUA 
SEVERINA MARIA DE PAIVA com o azimute de 143°44’55” e a distância de 106,93 m até o 
marco ‘1’ (E=236.279,822 m e N=9.332.367,414 m); Daí segue confrontando com RUA SEVE-
RINA MARIA DE PAIVA com o azimute de  51°24’40” e a distância de 30,23 m até o marco 
‘2’ (E=236.303,450 m e N=9.332.386,268 m); Daí segue confrontando com RUA SEVERINA 
MARIA DE PAIVA com o azimute de 145°13’56” e a distância de 155,36 m até o marco ‘3’ 
(E=236.392,046 m e N=9.332.258,643 m); Daí segue confrontando com SEVERINA PEDRO DA 
SILVA com o azimute de 220°17’17” e a distância de 62,40 m até o marco ‘4’ (E=236.351,694 m e 
N=9.332.211,041 m); Daí segue confrontando com SEVERINA PEDRO DA SILVA com o azimute 
de 232°31’24” e a distância de 45,73 m até o marco ‘5’ (E=236.315,405 m e N=9.332.183,219 m); 
Daí segue confrontando com FRANCISCO BATISTA DE LIMA com o azimute de 291°28’20” e a 
distância de 150,06 m até o marco ‘6’ (E=236.175,761 m e N=9.332.238,148 m); Daí segue con-
frontando com FRANCISCO BATISTA DE LIMA com o azimute de 318°04’36” e a distância de 
10,75 m até o marco ‘7’ (E=236.168,577 m e N=9.332.246,147 m); Daí segue confrontando com 
FRANCISCO CANIDER FEREIRA com o azimute de  13°01’47” e a distância de 212,98 m até o 
marco ‘0=PP’ (E=236.216,594 m e N=9.332.453,642 m); início de descrição, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 3,24397 ha

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fixado 
no quadro de avisos da Serventia, bem como em jornal de grande circulação. Eu ___, Luiz Ernane 
de Miranda Liberato, o digitei, o conferi e subscrevi.

Vera Cruz/RN, 08 de março de 2019.

Luiz Ernane de Miranda Liberato -  Tabelião Público e Oficial de Registro
Ofício Único de Vera Cruz/RN
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Vinicius Junior aposta que em sete 
anos brigará pelo troféu Bola de Ouro

MELHOR DO MUNDO

Real Madrid C.F. / Divulgação

Afastado dos gramados e ainda sem previsão de volta, joia do Real Madrid já faz até planos para ser
o melhor do mundo em 7 anos, quando não terá mais pela frente a dupla Cristiano Ronaldo e Messi

“E lá vamos nós, do jeito que 
sonhamos”. Assim que soube de 
sua convocação ao lado de Vinicius 
Junior para os amistosos da Seleção 
Brasileira, contra Panamá e Repú-
blica Checa, no fim deste mês, Lucas 
Paquetá fez um post em suas redes 
sociais para celebrar o momento es-
pecial ao lado do amigo. O feito tam-
bém marcava a rápida consolidação 
das duas “crias da Gávea” no futebol 
europeu, que deixaram para trás 
aquela história de período e adap-
tação em outro país e a pressão de 
suas transferências milionárias para 
brilhar em duas das principais equi-
pes do mundo: Milan e Real Madrid. 
Uma lesão no tornozelo sofrida por 
Vinicius Junior, no entanto, adiou 
um pouco a volta da parceria.

Afastado dos gramados e ainda 
sem previsão de volta, a joia do Real 
Madrid já faz até planos para ser 
o melhor do mundo dentro de sete 
anos, período que não terá mais pela 

frente a dupla Cristiano Ronaldo (34 
anos) e Messi (31 anos). A projeção 
até parece ambiciosa, mas não im-
possível se o jovem mantiver a evo-
lução meteórica que teve na carreira 
até o momento, com 18 anos.

“Com 25, 26 anos (creio que seja 

possível). Já estou jogando com os 
melhores com 18 anos. Creio que 
com 25, 26 estarei fazendo as coisas 
muito bem e creio que jogando aqui 
com jogadores que me ajudam sem-
pre dentro de campo posso ganhar, 
sim, a Bola de Ouro”, afirmou em 

entrevista à rádio Cadena Ser.
Os passos de Vinicius Junior no 

futebol são um caso à parte. Com 
apenas 16 anos foi contratado pelo 
Real Madrid pelo valor de 45 mi-
lhões de euros (cerca de R$ 164 mi-
lhões na cotação da época) e teve que 
ficar no futebol brasileiro completar 
a maioridade. O desembarque na 
Espanha veio apenas julho de 2018, 
cercado de muita incerteza.

Existia dúvida se a revelação 
faria parte do elenco principal ou 
seria emprestada para ganhar ex-
periência. A decisão final do time 
madrilenho foi deixá-lo na equipe B 
e dar oportunidades em treinos para 
acompanhar de perto seu desenvol-
vimento, mas não demorou muito a 
subir para o time A. 

Tite já percebeu a badalação para 
tudo que envolve o craque e chegou 
a pedir calma em sua última convo-
cação, mas essa palavra parece não 
fazer parte do vocabulário dele. l

Vinicius Jr. ganhou a condição de titular no Real, mas agora está machucado

PROBLEMA

Timão volta a ter a taça do Mundial de 
2012 penhorada pela Justiça de SP

Daniel Augusto Jr. / Corinthians

O Corinthians voltou a ter a taça 
do Mundial de 2012 penhorada. O 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
julgou nesta quarta-feira o agravo do 
processo a favor do Instituto Santa-
nense. A ação movida pela entidade 
existe desde 2005 e, no fim do ano 
passado, surgiu pela primeira vez o 
pedido do troféu como garantia do 
pagamento.

O julgamento deu parecer fa-
vorável ao instituto por 3 votos a 0. 
Votaram Paulo Pastori Filho, relator 
do processo, João Batista Vilhena, 
segundo desembargador, e Souza 
Lopes, terceiro desembargador. Os 
três consideraram improvido o agra-
vo pedido pelo Corinthians que ten-
tava suspender a penhora.

Por enquanto, o clube continua 
com a posse da taça, mas não pode 
vendê-la. A ação cabe recurso. A 
reportagem entrou em contato com 
o departamento jurídico do Corin-

thians, que afirmou ainda não ter 
recebido a decisão judicial e que por 
isso ainda não se pronunciaria.

Em outubro do ano passado o 
Instituto Santanense tentou tam-
bém a penhora de parte do prêmio 

pelo vice da Copa do Brasil. Mas a 
decisão chegou ao clube um dia de-
pois de a CBF ter pago o valor inte-
gral. O instituto entrou na Justiça 
para cobrar dinheiro referente ao 
rompimento de uma parceria. l

Corinthians conquistou a taça após vencer o Chelsea, da Inglaterra, no Japão

TREINO

Tite indica Brasil com 
Richarlison e Allex 
Teles de titulares

O Brasil está praticamente 
confirmado para encarar o Panamá 
neste sábado, em amistoso que 
será disputado no Estádio do 
Dragão, em Portugal. Ontem, o 
técnico Tite comandou treino e 
escalou a mesma equipe que 
trabalhou na terça, com Alex Telles 
e Richarlison. Se confirmar a 
escalação que treinou, Tite levará 
a seleção a campo com: Ederson; 
Fagner, Militão, Miranda e Alex 
Telles; Casemiro, Arthur, Paquetá, 
Coutinho e Richarlison; Firmino. l

Miguel Riopa / AFP

Tite durante treino em Portugal


