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Codern / Divulgação

Fátima quer
“otimizar” setor
de cobranças
Segundo chefe do Gabinete Civil, governadora Fátima
Bezerra quer melhorar capacidade de arrecadação.
ALTERNATIVA 07

CANDIDATURA 05

Filiado ao PSL,
Cícero Martins quer
ser candidato de
Bolsonaro em Natal

Hermano diz que
vai ficar no MDB e
desconversa sobre
Prefeitura em 2020

Considerado a liderança “civil”
no RN do partido do presidente
da República, vereador admitiu
possibilidade de concorrer à
sucessão do prefeito Álvaro Dias.

Deputado estadual avalia como
“especulação” a informação sobre
a filiação dele ao PDT; parlamentar
afirma que vai priorizar mandato na
Assembleia no ano de 2019.

Terminal Salineiro de Areia Branca, no RN, e presta serviço para 18 empresas

José Aldenir / Agora RN

João Gilberto / ALRN

Codern espera R$ 35 milhões
para reestruturar Porto Ilha
Segundo diretor do Sindicato da Indústria de Moagem
e Refino de Sal do RN, terminal está em “frangalhos”.
CURSO

Vereador em Natal Cícero Martins

PAULO
VIEIRA
E M N A T A L
06FEVEREIRO
NO CENT RO DE CONV ENÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

84 4042-2045

ÚNICAA
TURM19
DE 20

Deputado estadual Hermano Morais

APRESENTE ESTE IMPRESSO E
GANHE 33% DE DESCONTO NA
SUA INSCRIÇÃO.
DIRIJA-SE ATÉ A SEDE DA FEBRACIS NATAL NA
AV. DÃO SILVEIRA, 3860 - LOJA 3 - AO LADO DO
BANCO DO BRASIL.
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“

Bancos privados

governadora Fátima Bezerra vai encaminhar para a
Assembleia Legislativa projeto em que pede autorização
dos deputados para negociar a antecipação dos royalties
de petróleo e gás com bancos privados. A governadora já
tem aval dos deputados para antecipar a receita de 2019,
mas apenas junto ao Banco do Brasil. Para os anos seguintes
(2020 a 2022), Fátima quer encontrar a melhor proposta,
independentemente da instituição financeira.

>> Calote. A preocupação
do deputado estadual Alyson
Bezerra (Solidariedade) quanto à
antecipação dos royalties foi mal
compreendida. Em entrevista à
Agora FM, o parlamentar disse
que o Estado precisa indicar
como vai continuar pagando as
prestações da Arena das Dunas
se, atualmente, os royalties são
usados para essa finalidade. A
repercussão foi negativa, mas o
deputado quis, na verdade, foi
alertar para a possibilidade de a
gestão dar um “calote” no contrato
– o que seria péssimo para o
Estado.
>> Setor privado. O deputado
estadual recém-empossado
Kleber Rodrigues (Avante)
pretende defender o setor
privado na Assembleia
Legislativa. “Estou aqui
representando o setor privado.
Vou trabalhar para a geração
de emprego e renda. Esperamos
também tirar o nosso Estado da
atual crise que ele enfrenta”,
afirmou o parlamentar, durante
a posse, na última sexta-feira,
1° de fevereiro.

Alex Viana

Edilson Viana

Diretor Editor

Diretor Administrativo

Tiago Rebolo

Lissandra Viana

Editor Geral

Diretora Financeira

>> Previdência. O ministro-chefe
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse
que o texto da reforma da Previdência
já está pronto. “O presidente só
vai escolher”, disse, ao se referir às
diversas propostas em estudo pelo
governo. “O presidente Jair Bolsonaro
tem uma série de alternativas que
vem estudando. Nós já combinamos,
na próxima semana vamos dar
continuidade. Quem vai ter a última
palavra é o presidente”.
>> Improbidade. O Ministério
Público do Rio Grande do Norte
(MPRN) instaurou um inquérito
civil público com o objetivo de
apurar a contratação de professores
temporários na cidade de
Parnamirim, na Grande Natal, sem
que houvesse lei que amparasse
o incremento da despesa. As
contratações supostamente
irregulares aconteceram entre os
anos de 2014 e 2015. Os alvos do
procedimento são o ex-prefeito
Maurício Marques e a ex-secretária
municipal de Educação Vandilma
Oliveira, atualmente vereadora na
cidade.

David Freire

Diagramação e Design

A Justiça faz o
seu papel, né?
Segue o baile”

PELA METADE

Decreto reduz valores
de diárias pagas a
governadora e vice

Vice-presidente da República, Hamilton
Mourão, sobre decisão do ministro Marco
Aurélio Mello de devolver à 1ª instância
investigação sobre senador eleito Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ)

>> Melhora de vida. Da deputada
estadual, também recémempossada, Eudiane Macedo (PTC):
“Quem diria que uma promotora
de vendas, que trabalhou tanto
tempo dentro de um supermercado,
assume hoje o cargo de deputada
estadual. Eu chego com o mesmo
perfil que iniciei na Câmara
Municipal, com muita humildade.
Sei que a autoestima do cidadão
norte-rio-grandense está afetada,
mas vamos trabalhar melhorar esta
situação”.

Pauta e Chefia de Reportagem

Governadora Fátima Bezerra (PT)

José Aldenir / Agora RN

>> Encontro. Discreto nas
movimentações e articulações, o
senador Styvenson Valentim se
reuniu com a ministra Damares
Alves (Mulheres, Família e
Direitos Humanos) na semana
passada. Pelas redes sociais,
a própria ministra registrou o
encontro. “Na intenção de unir
forças em políticas de prevenção
ao uso de drogas”, escreveu, no
Instagram.

José Aldenir / Agora RN

>> Questão de time. O
deputado estadual Tomba
Farias (PSBD, foto) aconselha
a governadora Fátima Bezerra
a “fazer o dever de casa” e
realizar reformas na gestão.
“Implementações de medidas
como a reforma fiscal, a
reforma previdenciária e a
redução do custo da máquina
devem ser priorizadas. O novo
governo não pode se dar ao
luxo de perder o ‘time’ para
realizar essas mudanças,
mesmo que tenha que cortar a
própria carne”, explicou.
José Aldenir / Agora RN

Os valores das diárias pagas à
governadora Fátima Bezerra (PT) e
ao vice, Antenor Roberto (PCdoB),
serão reduzidos pela metade.
Decreto publicado na edição de
sexta-feira, 1°, do Diário Oficial
do Estado (DOE), informa o novo
percentual aplicado para o cálculo
das diárias “em função de viagens
nacionais e internacionais”.
Durante os últimos quatro anos,
o então governador Robinson Faria
(PSD) gastou R$ 306 mil em diárias.
O ano com o maior gasto foi o de
2017, com um total de R$ 132 mil
em deslocamentos. Com o novo
cálculo, utilizando os valores do
antecessor, Fátima Bezerra gastaria
até R$ 150 mil.
Já para os secretários de
Estado, “fica reduzido, ao montante
devido em igual deslocamento,
o valor das diárias devidas ao
governador do Estado e ao vicegovernador, em função de viagens
internacionais”.
O decreto se baseia no
estado de calamidade financeira
decretado mês passado pela
governadora Fátima Bezerra (PT),
“a necessidade de racionalização
de despesas por meio de medidas
de contingenciamento por parte do
Poder Executivo; e a necessidade
de redução das despesas com
diárias no Executivo”.
Segundo o decreto, no caso de
viagens nacionais, o valor pago em
diárias será limitado a:
Interior do RN: 2,5% do salário
SP, RJ e Brasília: 3% do salário
Outras cidades: 2,7% do salário
Em viagens internacionais:
América do Sul: US$ 300
América do Norte: US$ 350
Europa: US$ 400
Ásia/Oceania: US$ 400 l

Reportagem
Marcelo Hollanda
Jalmir Oliveira
Elias Luz

Boni Neto
Rodrigo Ferreira
Gabriela Fernandes
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Organize

sua casa

de 05/02 a 07/02

Mais espaço para o seu espaço

Foto Ilustrativa

Exclusividade

R$

10,99

cada

com
2 unidades
R$

JOGO DE CABIDES

19,90

cada

R$

SACO A VÁCUO

Em plástico, com 6 unidades,
diversas cores. Sanremo.

cada

CESTO DE ROUPA

Manual, 30cmx45cm. Spaceo.

55cmx41cmx31cm, 47 litros, com tampa,
diversas cores. Martiplast.

CÓDIGO: 89400780

Leve 6, pague 5.
CÓDIGO: 89972330-89972323-89972316

84,90

CÓDIGO: 89584621-89585650

Exclusividade

R$

19,90

cada

R$

CESTO TRANÇADO

74,90

Exclusividade

cada

CESTO ORGANIZADOR FIBRA NATURAL

Em plástico, 10,7cmx15cmx22,2cm,
nas cores bege ou marrom. Ordene.

Mod. Baleares, 17cmx34cmx22cm. Spaceo.
CÓDIGO: 89458082

CÓDIGO: 89844783-89844790

Exclusividade

R$

19,90

cada

R$

47,90

cada

MÃO FRANCESA

SUPORTE PARA TV

Acompanha parafusos e buchas.
CÓDIGO: 89544056-89544070

CÓDIGO: 89443585

Mod. Colonial, 18cmx12,5cm, em aço,
nas cores branca ou preta. DS Artefatos.

Para TV de LCD, Plasma
ou LED,de 10” a 55”,
na cor preta. Evology.

R$

79,90

cada

R$

349,90

ESTANTE DECORATIVA ESCADA

CÓDIGO: 89865895

CÓDIGO: 89677651

30cmx30cmx20cm,
na cor dourada. Zamar.

Mod. Malwe, em madeira, 166cmx114cmx33cm
com 4 prateleiras, na cor branca. Spaceo.

NATAL - RN - BR 101, Nº 4500, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA

Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar
demais condições. Ofertas válidas de 05/02 ate 07/02/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

www.leroymerlin.com.br

cada

NICHO CÚBICO

Garantimos o preço e a quantidade mínima de 5 unidades ou 50m2 para a loja Natal dos produtos anunciados durante a validade desta publicação ou enquanto
durarem os estoques, salvo erros de impressão. Preços de produtos a serem retirados. Os elementos utilizados para a produção das fotos são somente ilustrativos.

com
6 unidades
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TRIBUTAÇÃO

Governo Fátima deve enviar projetos
para “otimizar” cobranças de tributos
Secretário-chefe do Gabinete Civil diz que as medidas enviadas para a Assembleia Legislativa
serão na “área fiscal”, mas que não estarão incluídos projetos para aumentar alíquotas de impostos
José Aldenir / Agora RN

O secretário-chefe do Gabinete
Civil do Governo do Rio Grande
do Norte, Raimundo Alves Júnior,
confirmou na sexta-feira, 1°, que a
governadora Fátima Bezerra deverá
encaminhar os primeiros projetos de
recuperação financeira do Estado
para a Assembleia Legislativa ainda
esta semana.
Na cerimônia de posse dos deputados estaduais que vão compor
a nova legislatura, o secretário disse
que as medidas enviadas serão na
“área fiscal”, mas que não estarão
incluídos projetos para aumentar
alíquotas tributárias, e sim para
“otimizar o sistema de cobrança de
impostos”.
“Esperamos muita solidariedade
entre os poderes. Já temos sentido
isso por parte da bancada. Na reunião que tivemos, o sentimento foi
de muita parceria. Os projetos que
iremos enviar serão na área fiscal,
mas não para aumentar alíquota, e
sim no aspecto de otimizar o sistema
de cobrança de impostos e negociar
ativos”, afirmou Raimundo, acres-

Accuptat ionsendi aut faceaquo testem ius, tem eaquis ququi tecationem
centando que o propósito é, entre outros objetivos, combater a sonegação.
Conforme o líder do governo, deputado George Soares (PR), já havia
antecipado ao Agora RN, o secretário-chefe do Gabinete Civil disse que
os primeiros projetos deverão chegar
à Assembleia na quarta-feira, 6, um
dia depois de Fátima Bezerra fazer

a leitura da mensagem anual aos
deputados.
REUNIÃO COM BOLSONARO
O secretário Raimundo Alves
Júnior também comentou sobre a
articulação de uma reunião entre
a governadora Fátima Bezerra e o
presidente da República, Jair Bol-

sonaro, e suas respectivas equipes
da área econômica. “Essa reunião
está sendo articulada com a bancada
federal. Os deputados e senadores
estão ajudando. Essa reunião é para
nós apresentarmos ao presidente a
real situação do Estado”, afirmou.
Segundo o auxiliar do governo
Fátima, o encontro com Bolsonaro é
outra medida, além do encaminhamento de projetos para a Assembleia, para enfrentar a crise financeira e fiscal do Estado. Raimundo
Alves disse que a gestão estadual vai
pedir “um novo pacto” da União com
os estados.
“O pacto que foi negociado no governo Michel Temer só enquadrou o
Estado do Rio de Janeiro. As dívidas
dos estados são de caráter diferente.
A grande dívida do Rio Grande do
Norte, por exemplo, é com fornecedores e servidores, enquanto nos
outros estados a dívida principal é
com a União. É preciso haver um
pacto diferente. São dívidas diferentes, então, tratamentos diferentes”,
encerrou. l

EM QUINZE

EXPECTATIVA

Deputado espera que pacote de
recuperação fiscal seja "agressivo"

SEGUNDOS
Valter Campanato / Agência Brasil

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual Albert
Dickson (Pros) espera que a governadora Fátima Bezerra promova, a partir desta semana,
uma reforma fiscal no Rio Grande do Norte. A promessa do novo
governo estadual é enviar um pacote de medidas de reequilíbrio
fiscal para apreciação da Assembleia Legislativa.
“Esperamos um pacote bem
agressivo. Isso com relação ao arrocho, porque precisamos de um
choque de gestão, de controle dos
gastos públicos e ações para a antecipação de recursos extras”, diz.
O parlamentar defende que
o Legislativo participe da discussão para que o atual governo
possa efetivar a cobrança da dívida ativa. Ele acredita que os re-

Accuptat ionsendi aut faceaquo tescursos devidos ao Estado possam
ajudar na recuperação financeira

potiguar. “A dívida atual do Estado é de R$ 2,7 bilhões. Mas,
em contrapartida, a dívida ativa
é de R$ 7 bilhões. O Tribunal de
Justiça e a Assembleia Legislativa, ou seja, os demais Poderes
têm um papel importante neste
trabalho para que a dívida ativa
seja paga”, diz.
Albert Dickson também falou
sobre a chegada da senadora Zenaide Maia ao Pros. A filiação dela aconteceu na semana passada,
em Brasília. A senadora deixou o
PHS em razão de o partido não
ter atingido a chamada cláusula
de barreira. “Zenaide tem uma
aproximação grande com a governadora. A tendência é que possamos continuar assim, para ajudar
Fátima Bezerra", encerra. l

Porta-voz prevê alta de
Bolsonaro para esta semana
O porta-voz da Presidência da
República, Otávio do Rêgo Barros,
manifestou a expectativa de que o
presidente Jair Bolsonaro volte a
Brasília esta semana. “A alta darse-á quando ele estiver plenamente
apto a fazer seu retorno a Brasília.
Mas a evolução é muito boa”, disse.
Ele evitou, no entanto, especificar
um dia para o retorno. Rêgo Barros
mostrou otimismo com a evolução
na recuperação do presidente.
Boletim médico emitido pelo
Hospital Albert Einstein, onde foi
relatada a estabilidade do quadro.
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ELEIÇÕES 2020

Hermano diz que segue no MBD e
desconversa sobre a Prefeitura
Deputado estadual avalia como “especulação” a informação sobre a filiação
dele ao PDT; parlamentar afirma que vai priorizar mandato em 2019
José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual Hermano
Morais, que tomou posse na sexta-feira, 1°, para o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Norte, afirmou que não
vai se desfiliar do MDB no momento,
ao contrário do que tem sido especulado. O parlamentar disse que sua
prioridade para 2019 é o exercício do
mandato de deputado.
Hermano classificou como “especulação” a informação de que ele
estaria de saída do MDB e prestes
a se filiar ao PDT, partido pelo qual
disputaria a Prefeitura do Natal
em 2020, com apoio do ex-prefeito
Carlos Eduardo Alves. “Há muita
especulação. Estamos iniciando um
novo ano e, como em 2020 acontecem
as eleições municipais, é natural que
especulem esse tipo de coisa”, comentou.
Segundo o parlamentar, a possível troca de partido será discutida

Emedebista Hermano Morais iniciou o terceiro mandato na Assembleia
“em um segundo momento”. “De
toda forma, nossa prioridade é o
exercício do mandato de deputado
estadual, para o qual fui eleito recentemente”, declarou. Derrotado por
Carlos Eduardo em 2012, Hermano

não descartou ser candidato a prefeito em 2020. “Isso, se vier a acontecer,
não será fruto de uma decisão pessoal. Será ouvindo a população. Mas
não estamos tratando desse assunto
agora”, encerrou. l

IDEIA

Ubaldo Fernandes sugere que Governo
adote ação para cobrar a dívida ativa

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual Ubaldo
Fernandes (PTC) avalia que a governadora Fátima Bezerra precisa
tomar medidas “drásticas” para
controlar as despesas públicas. Ele
sugere uma ação relacionada com a
Dívida Ativa pública do Rio Grande
do Norte.
“É preciso ações mais consistentes, para que possamos trazer os
100 maiores devedores do Estado e

cobrar estas dívidas”, analisa. Até
2018, segundo dados da Procuradoria Geral do Estado, o valor da dívida ativa ultrapassava a marca dos
R$ 7,5 bilhões.
Ainda segundo ele, caso o Executivo inicie uma reforma administrativa ainda no início da atual gestão.
“Acredito que os projetos para as
reformas virão a partir da próxima
semana”, aponta. l

Deputado estadual Ubaldo Fernandes

José Aldenir / Agora RN

Deputado Raimundo Fernandes

OPINIÃO

Raimundo Fernandes
se diz favorável ao teto
de gastos no RN
O deputado estadual Raimundo
Fernandes (PSDB) se diz a favor da
adoção de um teto de gastos para
o Governo do Rio Grande do Norte.
A proposta para limitar despesas
públicas pode fazer parte do Plano
de Recuperação Fiscal que a
governadora Fátima Bezerra (PT)
pretende apresentar à Assembleia
Legislativa.
A sugestão para limitar gastos
foi apresentada por Fátima Bezerra
na última quarta-feira, 30, durante
reunião com deputados estados
estaduais. Ainda em 2016, enquanto
era senadora pelo Rio Grande do
Norte, ela foi crítica de um projeto
semelhante promovido pelo governo
do então presidente Michel Temer.
A medida determina que os gastos
da União fiquem “congelados” por
20 anos. Os reajustes serão feitos
de acordo com a inflação do ano
anterior, e abrange todas as áreas
do governo – incluindo Educação,
Segurança e Saúde.
“Para mim, ela [Fátima Bezerra]
está surpreendendo. Sou favorárel
ao teto de gastos. Temos de
estudar o melhor Estado. Também
sou a favor da reforma tributária
e da antecipação dos royalties
do petróleo”, disse Raimundo
Fernandes.
O deputado tucano iniciou
nesta sexta-feira, 01, o nono
mandato consecutivo na Assembleia
Legislativa. “Eu acho que teremos
de ter muita responsabilidade, muito
espírito público para ajudar o Rio
Grande do Norte”, encerrou. l
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Pelo coaxar das rãs / meço /
a profundida da lagoa”.
Abbas Kiarostami,
poeta iraniano (1940-2016).

serejo@terra.com.br

PALCO

CAMARIM

>> NATAL
O poeta Diógenes da
Cunha Lima colocou o
ponto final na revisão
definitiva do seu Dicionário do Humor Natalense a
ser editado em São Paulo
e com ilustrações inéditas
de Dorian Gray.

>> NÍSIA
Monalisa Carrilho, professora da UFRN, doutora
em filosofia, está em Paris
pesquisando sobre Nísia
Floresta. Uma vida e obra
inesgotáveis na história
intelectual do Rio Grande
do Norte.

>> POR...
Falar em livro, Diógenes
sugeriu ao ex-prefeito
Carlos Eduardo escrever
a biografia do pai, Agnelo
Alves. Ninguém sabe se
Carlos aceita a sugestão.
A tarefa exige bom apuro
intelectual.
>> HORAS
O padre e escritor João
Medeiros Filho tem pronto
o segundo volume de suas
Horas Solenes, reunindo,
a exemplo do primeiro, as
suas homilias e discursos.
Verdadeiras aulas de
erudição.
>> DEÍFILO
Alexandre Gurgel, nosso
chef de cozinha, esteve
com o músico Antônio Nobre e o cineasta Eduardo
Escorel. Levou o livro que
organizou sobre Deífilo
Gurgel, seu pai. Em São
Paulo.
>> APOIO
A crise financeira do
governo, é bom não perder
de vista, é muito maior
do que a capacidade de
ajuda da Assembléia. O
Legislativo deu todo apoio
ao governo Robinson Faria
e não resolveu.
>> BASTA...
Lembrar: aprovou pedido
de empréstimo e o Estado
tinha capacidade real de
endividamento; a usar o
fundo previdenciário; e a
aumentar várias alíquotas
do ICMS no Estado. Tudo
em vão.

O preço
Ninguém se engane: o maior
adversário do povo de Brumadinho
não é a lama espessa, ferruginosa,
mortal. É o mesmo desde que os
portugueses aqui puseram os pés
e plantaram as sementes da exploração. A nossa história, desde cedo,
a partir do lema positivista da bandeira, impôs ao povo a pobreza da
ordem e legou às elites o gozo do
progresso. Um nacionalismo de profundas desigualdades que impede
até hoje a noção correta e saudável
de amor à pátria.
Tudo começa com o acordo
entre a Igreja e o Estado, representado pelos missionários católicos
e os portugueses. Na verdade, se
chegaram oferecendo espelhinhos
e caçarolas, o que queriam mesmo
era trocar os agrados pela domesticação de suas almas nativas e ingênuas. E misturaram, em nome do
progresso, índios, negros e os degredados filhos de Eva, que a colônia não queria em Lisboa. E nasceu o
povo brasileiro, coitado, sob o açoite
do mando colonizador.
Hoje, meio milênio depois, ainda pagamos o preço da barbárie. E
não se diga que não tivemos tempo
para erguer uma civilização. Faltou
educação. Nos mesmos quinhentos anos os americanos fizeram a
América. É bem verdade que foram
fundados por uma civilização anglo-saxônica, a inglesa, com mais de
mil anos de processo civilizatório.
Enquanto os brasileiros de boa fé
sonhavam com o dia em que o Brasil, liberto dos colonizadores, seria
um novo Portugal.

As tragédias da Samarco, há
três anos, e agora, da Vale do Rio
Doce, refletem um Brasil que esses
anos todos levou na chacota ridicularizante a defesa da área ambiental.
Logo o Brasil, cheio de rios, flora e
fauna exuberantes, reunindo num
território de dimensão continental
um dos maiores patrimônios naturais do mundo. Nossos governos
defendem o desmatamento, a morte dos bichos, a poluição, e purgação dos índios com o ódio de quem
deseja exterminá-los.
Não se enganem os senhores
que arrotam a bazófia da ignorância como se tivessem consciência
digna: foram os grandes mercados
financeiros, civilizados e capitalistas, que impuseram à Vale do Rio
Doce a perda da ordem R$ 70
bilhões nos valores de suas ações
nas bolsas internacionais. Não
foram os ambientalistas, os tais
ecochatos, sempre condenados,
em nome de um modelo perverso
de desenvolvimento que eleva a
pobreza e desassossega a Nação.
Por uma terrível e nunca desejada tragédia, estamos diante da
morte de duas ou três centenas de
pessoas num mar de lama. Justo
quando o presidente Jair Bolsonaro repetiu, em Davos, como um
ventríloquo, compromissos com a
defesa ambiental, gesto que nunca foram de sua prática e tradição.
É o mundo que olha e castiga o
Brasil. Onde museus pegam fogo,
as barragens desabam e o cidadão
se arma para defende a própria vida num salve-se quem puder.

>> CENA
Pode nascer a candidatura de Rogério Mariz, ex-prefeito de Serra
Negra, a prefeito de Caicó. O sinal será a transferência do seu domicílio eleitoral da Serra para a terra de Santana. Se acontecer, inicia
a mesma trajetória política de Dinarte Mariz, seu tio, que nos anos
trinta deixa a Serra e se estabelece em Caicó como comerciante de
algodão. Foi prefeito e, de lá, disputou o governo, governou e foi um
dos maiores líderes políticos do Rio Grande do Norte.

>> MAISON
Semana passada, Monalisa pesquisou na Maison
de Auguste Comte, em
Paris, seus arquivos, e
onde há, no escritório da
casa-museu onde o grande
positivista viveu, o retrato
da amiga Nísia.
>> POR...
Falar em Nísia, a professora Diva Cunha está
recolhida. No silêncio de
sua biblioteca de janelas
para os morros do Tirol.
Prepara um longo arrazoado sobre a mulher na
república das letras.
>> TRADE
Acertou o prefeito Álvaro
Dias ao nomear Fernando
Fernandes para a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Natal. Fernando
tem experiência e é um
executivo bem credenciado
no mercado.
>> TOP
Para Gilvan Azevedo: um
litro do Laphroaig, reserva trinta anos, limitada,
aquele do alpendre de
Pirangi, custa hoje na
Garrafeira de R$ 6.875,75.
Dizem que é o uísque do
Príncipe Charles.
>> MAS...
Há algumas bebidas, caríssimo Gilvan, que fazem
parte do enredo mágico
das fábulas. A nós, basta
boa cachaça e boa companhia. O Laphroaig fica
para aquela gente do mais
fino lavor.
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ALTERNATIVA

“Se o PSL quiser, poderei ser candidato à
Prefeitura”, diz vereador Cícero Martins
Considerado a liderança “civil” no RN do partido do presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar admitiu
esta possibilidade, mas afirma que a prioridade é a de reestruturar o comércio no bairro do Alecrim
José Aldenir / Agora RN

O vereador natalense Cícero
Martins afirmou que poderá ser o
candidato do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, na disputa
pela Prefeitura do Natal em 2020.
Contudo, ele esclareceu que, com a
eleição de Girão Monteiro para deputado federal, há também a possibilidade de o general ser o candidato,
ressaltando que o partido tem duas
lideranças em Natal: uma civil e outra militar.
Durante entrevista ao programa
“A hora é agora – Primando pela verdade”, apresentado por Renato Dantas na rádio Agora FM (97,9), Cícero
Martins disse que está preocupado
com o tratamento que a Prefeitura
do Natal vem dando aos ambulantes
que atuam no bairro do Alecrim. Ele

lembrou que já houve uma tentativa
– por parte da prefeitura – de vender
o comércio do bairro a comerciantes
para que eles ocupassem dos ambulantes, que seriam simplesmente
retirados do Alecrim.
O vereador frisou que está monitorando a prefeitura e mantém
contato com os ambulantes para
que esses comerciantes tenham um
lugar para trabalhar. “Tem ambulante pensando que podem perder o
local de trabalho no Alecrim. O prefeito Álvaro Dias já disse que haverá
mudanças, mas ninguém vai retirar
1.500 ambulantes do Alecrim sem
oferecer um bom lugar de trabalho”,
detalhou.
Questionado sobre o ambiente
no PSL, Cícero Martins enfatizou

Vereador Cícero Martins (PSL)
que houve uma militarização na
legenda, mas que é uma fase da
política e que o partido é um espaço
conservador e que respeita as di-

ferenças com outras vertentes. Ele
disse ainda que apesar dos embates
com Sandro Pimentel (Psol) torceu
para que ele fosse diplomado deputado estadual.
Quanto ao estigma de que o PSL
é uma vertente política que persegue gays, Cícero Martins explicou
que isso é um mito e que na legenda
há homossexuais e alguns deles até
foram candidatos.
“Somos contra o kit gay nas escolas porque se trata de um ambiente
de aprendizado e na escola tendências políticas e comportamentais
não devem interferir na formação.
Clodovil, por exemplo, era amigo do
presidente Bolsonaro. Isso prova que
não há nada contra homossexuais”,
completou. l
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REESTRUTURAÇÃO

Codern tenta conseguir recursos para
reforma do Porto Ilha, em Areia Branca
Segundo Renato Fernandes, diretor executivo do Sindicato da Indústria de Moagem e Refino de Sal do
RN, o terminal está em “frangalhos” e estima que a recuperação terá custo total de R$ 35 milhões
Codern

Em vias de mudança, o comando
da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) corre contra
o tempo para liberar R$ 55 milhões
junto de emenda parlamentar junto
ao Ministério dos Transportes, Secretaria do Tesouro Nacional e bancada federal.
Parte desse dinheiro é para
pagar as obras de reparo urgentes
no Porto Ilha de Areia Branca, responsável pela movimentação de 2,4
milhões de toneladas de sal no ano
passado.
Segundo o diretor executivo do
Sindicato da Indústria de Moagem
e Refino de Sal do Rio Grande do
Norte (Simorsal), Renato Fernandes, o terminal está em “frangalhos”
e estimou sua recuperação em R$ 35
milhões.
Nesta sexta-feira, 1, a pedido do
Agora RN, o presidente da Codern,
Fernando Dinoá, enviou mensagem
explicando que “a Companhia Docas
do Rio Grande do Norte trabalha incansavelmente pelas melhorias necessárias ao Terminal Salineiro de
Areia Branca” ao mencionar as arti-

Terminal Salineiro de Areia Branca e presta serviço para 18 empresas
culações para a obtenção da emenda
parlamentar.
Depois que o Ministério Público
Federal (MPF) ingressou esta semana contra 18 empresas salineiras
do RN por atividades em áreas de
preservação permanente (APPs),
cresceu a preocupação do setor com
uma possibilidade de colapso no fornecimento de sal para os mercado
interno e internacional.

Responsável por 95% da produção nacional, o segmento salineiro
potiguar faturou no ano passado R$
1 bilhão, recolhendo R$ 150 milhões
em impostos.
Com uma produção de 6 milhões
de toneladas/ ano – 3,5 milhão destinadas para o consumo interno e 1
milhão de toneladas para a exportação –, o sal do RN enfrenta a concorrência desleal do sal chileno, que

entra no país livre de impostos.
Hoje, o preço a granel do produto
está cotado a US$ 28 a tonelada para exportação e entre R$ 45,00 a R$
50,00 no mercado interno.
Preocupada com a possibilidade
de uma ação movida pelo Ministério
Público Federal contra 18 empresas
salineiras instaladas em áreas de
preservação permanente (APPs), a
Federação da Indústria emitiu nota
defendendo o setor.
Nela, a FIERN diz que vem
acompanhando as tratativas do
MPF com o setor salineiro há alguns
meses, inclusive, testemunhando
e apoiando os argumentos técnicos
suscitados pelos empreendedores
para a continuidade da produção de
sal – histórica e tradicional – em áreas do território potiguar.
Acrescenta que a cadeia produtiva do sal é muito importante para
a economia do Rio Grande do Norte,
particularmente, para Mossoró e Região e que existem alternativas para
o equilíbrio buscado entre empreendimento e meio ambiente. Enfrenta
gravíssima crise. l

INTERRUPÇÃO

Caern suspende o abastecimento para os
bairros da zona Norte de Natal nesta terça

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern)
realizará uma manutenção preventiva na próxima terça-feira, 5, na
Estação de Tratamento de Águas
(ETA) de Extremoz. Com a realização do serviço, o abastecimento para
os bairros da região ficará suspenso
por 48 horas.
Durante o serviço será realizada
a manutenção da subestação elétrica
da ETA, que permitirá um melhor
funcionamento da estrutura, evitando possíveis oscilações. Além disso,
será feita a limpeza de toda a estrutura de tratamento, assegurando a
qualidade da água fornecida para a
população.
O equipamento é responsável

pelo tratamento da água que abastece 70% da Zona Norte de Natal. Para
a realização destas manutenções, o
fornecimento de água será interrompido durante todo o dia, sendo o
abastecimento retomado no fim da
noite. A normalização da distribuição deve ocorrer em até 48h.
Os bairros que ficarão desabastecidos são os seguintes: África, Algimar, Alvorada, Amarante,
Golandim, Igapó, Jardim Lola,
Nova Zelândia, Panatis, Parque
dos Coqueiros, parte do Conjunto
Santarém, parte Gramoré, Potengi,
Redinha (nova e velha), Riverside,
Santa Inês, Soledade I e Vale Dourado. Os demais bairros terão redução
no abastecimento. l

Regularização do serviço de fornecimento de água acontecerá em 48 horas
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AUTO POSTO PARELHAS LTDA inscrito sobre CNPJ: 08.584.923/0001-40 torna público
que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de Operação para um para um comércio varejista
de combustíveis líquidos com capacidade de 90m3,localizado na AVENIDA OLAVO LACERDA MONTENEGRO 3545 PARQUE DAS NAÇÕES- PARNAMIRIM - RN
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SOLICITAÇÃO DE VOLTA AO TRABALHO
Ao Sr. José Ailton Dantas - CPF: 045.624.504-95

PAULO COELHO DE MEDEIROS
Sócio-Proprietário.

A ESCOL EMPRESA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELE solicita o seu comparecimento na sede administrativa da empresa no prazo de 72 horas a contar da data da
publicação deste aviso, no intuito de justificar as suas faltas que vem ocorrendo desde o dia
22/11/2018, sob pena de caracterização de abandono de emprego, ensejando justa causa do
seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, letra i CLT.
Sem mais, aguardamos o seu contato no prazo estipulado.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VOLTA AO TRABALHO

MENDES E MENDONÇA LTDA inscrito sobre CNPJ: 12.527.052/0001-08 torna público
que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de Operação para um para um comércio varejista
de combustíveis líquidos com capacidade de 60.000L, localizado na AVENIDA RIO BRANCO
3114 SANTO ANTONIO - MOSSORÓ - RN
JOSÉ MENDES FILHO
Sócio-Proprietário.

Ao Sr. Carlos Alexandre de Souza - CPF: 077.861.954-08
A ESCOL EMPRESA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELE solicita o seu comparecimento na sede administrativa da empresa no prazo de 72 horas a contar da data da
publicação deste aviso, no intuito de justificar as suas faltas que vem ocorrendo desde o dia
21/06/2017,sob pena de caracterização de abandono de emprego, ensejando justa causa do
seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, letra i CLT.
Sem mais, aguardamos o seu contato no prazo estipulado.
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Governadora Fátima Bezerra
visita instalações do Agora RN
A governadora do Rio Grande
do Norte, Fátima Bezerra, fez uma
visita de cortesia ao Grupo Agora
RN na última sexta-feira, 1°, e foi
recebida pelo diretor geral do grupo, Alex Viana. Acompanhada da
assessora de comunicação Guia

Dantas, a governadora conheceu a
redação e o estúdio da rádio Agora
FM (97,9). Na oportunidade, concedeu uma entrevista no programa
Agora em Debate, apresentado por
Roberto Guedes, e fez um breve balanço do seu primeiro mês à frente

do Estado.
Fátima Bezerra trouxe uma
notícia em primeira mão, ao dizer
que, nesta semana, irá a Brasília
para uma reunião com o ministro
da Saúde, Henrique Mandetta, os
demais governadores da região

Nordeste. Juntos, eles vão apresentar uma pauta coletiva. A governadora disse, ainda, que o ministro do
Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto,
virá a Natal também na próxima
semana.
enir
Fotos: José Ald

/ Agora RN
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PAULO
VIEIRA
E M N A T A L

ÚNICAA
TURM19
DE 20

CURSO

06FEVEREIRO
NO CENT RO DE CONV ENÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES PELO

(84) 4042.2045
APRESENTE ESTE IMPRESSO E GANHE
33% DE DESCONTO NA SUA INSCRIÇÃO.
DIRIJA-SE ATÉ A SEDE DA FEBRACIS NATAL NA AV. DÃO
SILVEIRA, 3860 - LOJA 3 - AO LADO DO BANCO DO BRASIL.

AV. DÃO SILVEIRA, 3860
CANDELÁRIA | NATAL/RN
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Daniela
>> Aproximando
A governadora Fátima Bezerra
apostou no contato “corpo-acorpo” e distribuiu pessoalmente
entre os novos deputados
estaduais, na última sexta-feira,
após a solenidade de posse
dos parlmentares, uma cópia
impressa do Projeto de Lei sobre
antecipação de royalties de
petróleo. A cada um, ela entregava
o documento e explicava o projeto
rapidamente. “Porque quem
quiser no final de semana já se
debruça (sobre o assunto)”, disse
a petista.
Afinal, quanto antes melhor,
já que é com os recursos dessa
antecipação que Fátima Bezerra
pretende quitar as folhas em
atraso dos servidores.

João Neto

Em clima de verão, João Tito, Aba Paiva e Yuri Bagadão
Instagram

>> Presente!
Deputado empossado, Sandro
Pimentel não se esqueceu da
sua companheira de partido
(PSOL) assassinada a tiros no
Rio de Janeiro e gritou “Marielle,
presente!” logo após assinar termo
de posse, na última sexta-feira.
Foi aplaudido.

Deputada federal
Natália Bonavides em
sua primeira sessão na
Câmara dos Deputados,
em Brasília, abraçando
o colega parlamentar e
candidato à Presidência
da Câmara Federal,
Marcelo Freixo,
do PSOL

>> Diferente do de Temer
Falando no governo do RN, Fátima
Bezerra garantiu em seu Twitter
que o projeto de controle de gastos
anunciado por ela para conter a
crise financeira do Estado
“difere do que foi instituído por
(Michel) Temer”. “A matéria que
enviaremos à AL está atrelada
ao crescimento da receita e não à
inflação, como ocorreu no âmbito
do Governo Federal. No caso do
RN, se a receita cresce a despesa
vai crescer no mesmo patamar”,
explicou a governadora, que
ainda ressaltou: “Não buscamos
congelar investimentos sociais e
nem tampouco impor uma regra
como essa pelos próximos 20
anos. Nossa ideia é instituir essa
proposta no máximo pelo período
deste mandato e o próximo, com
revisão no primeiro ano de 2023”.
>> Supetão
Horas antes de tomar posse como
senadora do RN, Zenaide Maia se
filiou ao PROS, ao lado do também
senador Telmário Mota (RR). O
fato foi amplamente divulgado nas
redes sociais do partido.
Aqui no RN, a presidência do
PROS está com o deputado
estadual Albert Dickson.

Freire

Cedida

Recepção:
Governadora
Fátima Bezerra
chegando a
Assembleia
para a posse
dos deputados
entre abraços e
sorrisos

Divulgação

Instagram

>> Continua
O Juiz Federal Francisco Glauber
Pessoa Alves, que integra a
Turma Recursal da Justiça
Federal no Rio Grande do Norte,
foi reconduzido para o cargo de
Secretário-Adjunto do Instituto
Brasileiro de Direito Processual
(IBDP) no Rio Grande do Norte.
Com uma grande experiência
acadêmica, escritor de livros e
artigos sobre o tema do Direito
Processual, o magistrado ocupa o
cargo de Secretário-Adjunto desde
2015. O IBDP é uma instituição
reconhecida nacionalmente pelo
estudo aprofundado envolvendo
as questões processuais civis e
penais.
>> Vai bombar!
Dois grandes eventos do turismo
irão reunir seis mil pessoas no
Centro de Convenções de Natal
no próximo mês de março. A
contagem regressiva já começou.
O Fórum de Turismo do RN e da
Feira dos Municípios e Produtos
Turísticos do RN (Femptur)
ocorrerão concomitantemente
nos dias 29 e 30 de março. O
Fórum chega à décima edição e
a Femptur emplaca sua quinta
versão. Realização Argus eventos.
Imperdível!

...do senador Renan Calheiros:
“O ministro Onyx deve ter
vazado para a Globonews que
Bolsonaro ligou para mim
querendo embaçar o significado
do telefonema. Nunca falei
sobre conversa com presidente
da República”;
...do Estadão: “Decisão de
Marco Aurélio (sobre Flávio
Bolsonaro) usa foro, destrava
investigação de Fabrício
Queiroz e mantém legalidade
de provas”;

Desfile Louis Vuitton
Inverno 2019, em Paris

A polêmica ministra da Mulher,
Família e Direitos Humanos Damares Alves
registrou em suas redes sociais audiência
com o senador potiguar Capitão Styvenson,
nesta quinta-feira. Em pauta, ações contra
as drogas

...do Blog do Noblat:
“Bolsonaro telefonou
para Renan Calheiros
parabenizando-o por sua
escolha para candidato
do PMDB a presidente do
Senado. É o que informa a
assessoria de Renan. Isso
significa: a ‘nova política’ a
todo vapor”.

VARIEDADES
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A EX-EMPRESÁRIA

Após seis anos, Anitta paga
R$ 9 milhões de indenização
Após seis anos, chegou ao fim
o processo entre Anitta e Kamilla
Fialho. No fim do ano passado, totalmente em sigilo, a cantora teria
desembolsado R$ 9 milhões para

sua ex-empresária.
Segundo o colunista Ricardo
Feltrin, como vantagem por ter
pago o valor, a funkeira se tornou
definitivamente dona de toda sua

© Revistas COQUETEL

As pétalas da flor
O vagão
preso a Opção para o desempregado no final
outro
do ano
Contrário às leis

Substância azul
corante
Irmão de Em, em
Abel (Bíb.) espanhol

VERÃO 90

Amapá
(sigla)

Massagear o (?):
elogiar
(gíria)

Tranquila;
sossegada
Causa
sofrimento

Sílaba de
"levar"
Som de
risadas

O SÉTIMO GUARDIÃO
Feliciano questiona Padre Ramiro sobre a proposta de Gabriel. Marcos Paulo reclama de ter que adiar sua visita
à fonte. Marilda insiste em seduzir Eurico. Luz elogia Júnior para Sóstenes. Mirtes segue Jurandir até loja de Milu.
Milu desconfia do comportamento de Rivalda. Luz tem uma ideia sobre a biblioteca e fala com Júnior.

Mata
densa
Vedante de
garrafas

300, em
romanos
Habitante
da casa

HORÓSCOPO
Um dos
lados da
moeda
"O Tronco
do (?)",
livro

TOURO
(21/04 A 20/05)

Colocar;
depositar
O andar
do cavalo

Música famosa (ingl.)
Página
(abrev.)

Seu lado aventureiro continua em alta e você
pode se divertir em um programa diferente. Só
evite agir por impulso. Uma pessoa que mora
longe pode despertar seu interesse se está só.

Órgão da
gestação
(Anat.)

(?) bem:
causar
boa
impressão

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Caloria
(símbolo)

Com os amigos, nem tudo vai correr às mil
maravilhas. Aposte na diplomacia para evitar brigas,
ok? Bom momento para cuidar melhor da saúde. A
atração física tem tudo para movimentar a paquera.

CANCER
(21/06 A 22/07)

Substância como
o ferro
20

Solução
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BANCO

Apelido
de Gisele

Vogais
de "bala"
Arte, em
inglês

2/en. 3/art — hit. 4/cali. 5/trote. 7/matagal. 8/engatado.

Gritos de
dor

(?) eira,
nem
beira: na
miséria

ARIES
(21/03 A 20/04)
Neste sábado, você pode se importar mais com
o que as pessoas pensam a seu respeito. Vale a
pena ter mais cautela ao lidar com a saúde. Há
chance de se envolver em um romance.

Hortaliça
também
chamada
"salsão"

Divisão
do limão
Buraco;
abertura
A bicicleta usada
em
ginástica

Dalton medica Cris, e Alain se revolta com o estado da ex-noiva. Ana, Flávio e Margot afirmam a Alain que Cris está
visitando seu passado como Julia Castelo. Américo tenta invadir o casarão de Margot atrás de Cris, mas Débora o enfrenta.
Alain garante a Flávio, Ana, Margot e Dalton que velará o sono de Cris até que ela desperte e lhe diga onde esteve.

Jerônimo e João brigam, e Janaína fica abalada ao ver os filhos feridos. Madá comenta com Diana
que teme que a Top Wave possa prejudicar seu casamento com Álamo. Depois que Janaína diz
que não vai expulsar Jerônimo de casa, João resolve ir embora de Armação do Sul.

Soltar os
(?) em:
insultar

Objeto
pequeno
sem valor
(gíria)

Cantora perdeu processo na Justiça

ESPELHO DA VIDA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Cidade da
Colômbia
Objeto
esférico

obra e não tem mais qualquer vínculo com a empresa K2L.
Toda a briga começou em 2013,
após o estouro da música “O Show
das Poderosas”. No ano seguinte, a
funkeira decidiu romper o contrato alegando má administração de
sua carreira e suposto desvio de
dinheiro.
Na ocasião, a empresária negou as acusações e contra-atacou
com um processo de indenização
por danos morais, calúnia e quebra
contratual. l

NOVELAS

PASSATEMPO
Livrar-se
da responsabilidade
(bras.)
Encorajamento
Que tem
três lados

04.02.2019

Aproveite para rever alguém que andava longe.
Podem surgir momentos tensos na companhia de
uma pessoa mais velha ou conservadora. Há chance
de se envolver com alguém que mora longe.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
Pratique atividades físicas para gastar o
excesso de energia. Vale a pena apostar no
equilíbrio na hora de se divertir. Faça um
esforço para espantar a rotina na vida amorosa.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
As estrelas mandam excelentes energias para
o final de semana! A sorte deve sorrir pra você
e pode se dar bem em jogo ou aposta. Sair da
rotina ajuda a melhorar a vida amorosa.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Você pode se divertir com o pessoal de casa. As
lembranças do passado podem vir à tona e mexer
com os seus sentimentos. No amor, deixe o ciúme
de lado e aposte no diálogo para acertar as coisas.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
O desejo de passear e fazer algo divertido tem
tudo para crescer. Aproveite o bom astral para
visitar amigos ou pessoas próximas. Você e o seu
amor devem se entender melhor agora.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Vai sobrar disposição para se divertir. Você estará
muito realista e pode lidar melhor com assuntos
que envolvem dinheiro. Excesso de ciúme ou
apego pode causar problema na vida conjugal.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
Neste sábado, as estrelas mandam boas
energias para você fazer o que mais gosta. Há
chance de se envolver com um amor antigo se
está só, mas talvez seja um lance proibido.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Bom astral para diminuir um pouco o ritmo.
Há chance de se envolver mais com assuntos
místicos ou segredos. Um lance recente pode
enfrentar alguns desafios, mas não desanime.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Pode se interessar por assuntos novos, já que
a vontade de expandir seus interesses tem
tudo para crescer. Deve surgir uma chance de
encher o bolso.

04.02.2019
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LEILÃO DE IMÓVEL

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402
Bairro Estoril - CEP 30494-080 - BH/MG
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 25/02/2019 - 10:00h

-

2º LEILÃO: 26/02/2019 - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário abaixo qualificado, faz saber
que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e Online o imóvel a seguir
caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: O domínio direto e pleno de um (01) terreno próprio, designado por lote “C”, situado na Rua
Natal Sul (antiga Rua “A”), lado par, distante 85,30m da Rua Professora Gipse Montenegro, no atual bairro de Capim Macio, zona suburbana /
Sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, da cidade de Natal/RN, medindo 260,00m² de superfície, limitando-se ao Norte, com a Rua Natal
Sul (antiga rua “A”), com 10,00m; ao Sul, com parte do lote “D”, com 10,00m; a Leste, com o lote “B”, com 26,00m; e, ao Oeste com parte do
lote nº 129, com 26,00m. Conforme Averbação 3 – Consta que se construiu um (01) prédio Residencial Unifamiliar, nº 93, situado na Rua natal
Sul (antiga Rua “A”), no atual bairro de Capim Macio, zona suburbana/Sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, da cidade Natal/RN, prédio
esse que de conformidade com a Certidão de Características nº 202/2007, possui as seguintes características: mede 209,09m² de área total de
construção; Cobertura: aparente com telha canal inclinada; Laje: pré-moldada plana de piso e forro; Fachada principal: 01 porta de madeira;
Pintura: textura e lavável nas paredes e verniz nas esquadrias; Instalações: elétrica, hidráulica, sanitária e fossa; Compartimentos: Térreo –
Garagem, estar, escada, jantar e suíte com bwc conjugada, cozinha com despensa, serviço e dependência com bwc, piscina com apoio; Superior – sala íntima, suíte com terraço e suíte com bwc conjugada, suíte com vestir, bwc e terraço. Conforme averbação 6 – Foi averbado o habitese nº 164/2007, Série 013963, datada de 11/12/2007, expedido pela SEMURB/PMN. Imóvel objeto da Matrícula nº 25.375 do 7° Ofício de
Notas da Comarca de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único
da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 25/02/2019, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 26/02/2019, às 10:00 horas. LOCAL:
Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): RONALDO MARQUES RODRIGUES FILHO, brasileiro, nascido em 30/10/1984, administrador/empresário, portador da C.I nº 1823048 ITEP/RN,
inscrito no CPF sob o n° 051.863.564-33 e LARISSA GIFFONI DE MEDEIROS NUNES PINHEIRO RODRIGUES, brasileira, nascida em
16/08/1985, arquiteta, inscrita no CPF: 061.507.044-24 e RG sob o n° 1554986 expedido pelo ITEP/RN, casados sob o regime de comunhão de parcial de bens em 05/05/2012, residente(s) e domiciliado(s) na Rua Paula Alves, nº 25, Apto 201 no Residencial Tereza
Tahim, Barro Vermelho, Natal/RN – CEP: 59022-135. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pela
leiloeira, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS
VALORES: 1º leilão: R$ 668.082,28 (Seiscentos e sessenta e oito mil, oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) 2º leilão:
R$305.000,00 (Trezentos e cinco mil reais), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DA LEILOEIRA: Caberá ao arrematante,
o pagamento da comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se
estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se
habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de
identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão)
adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei
9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES:
O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97.
O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são
apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum
complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização
acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado
de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por
conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o
caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão,
inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante
presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques. O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do
êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão da leiloeira,
conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão da Leiloeira, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
contadas da arrematação, configurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor
da comissão devida a Leiloeira (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a
20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá a Leiloeira emitir título
de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação
pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
Maiores informações: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 28/01/2019.
w w w .francoleiloes.com.br

ue
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REDE IDEAL SUPERMERCADO LTDA, CNPJ: 08.146.643/0001-50, estabelecida a rua
Antônio Simão Bezerra, 21 Bairro Vertentes, município de Assu/RN, torna público que está
requerendo junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do
Rio Grande do Norte, a LP-LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO, da atividade de
venda de Gêneros Alimentícios – SUPERMERCADO.
JOSÉ PATRÍCIO JÚNIOR
CPF: 025.716.984-94
DIRETOR
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO
A PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que ESTÁ REQUERENDO do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte – IDEMA:
- Licença de Regularização de Operação – LRO de um Acesso de 190m do poço petrolífero
1-PTX-8-RN, localizado no campo de COLIBRI zona rural do município de Gov. Dix-sept
Rosado/RN.
JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
CAVALCANTI E ROCHA LTDA, CNPJ: 04.652.899/0001-88, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - idema a Licença
de Alteração (LA), com prazo de validade até 29/01/2023, em favor do empreendimento Comércio varejista de combustíveis líquidos e óleos lubrificantes, com alteração da capacidade
de armazenamento de 45m3 para 75m3, localizada em Rodovia RN 61 – KM 04, Monte
Castelo, Arez/RN. CEP: 59170-000.
José Vasconcelos da Rocha Júnior
Sócio Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A ASSOCIAÇÃO SEBASTIÃO DE ANDRADE, inscrita no CNPJ: 40.984.387/0001-82, estabelecida na comunidade rural Praia do Rosado, município de Porto do Mangue/RN, torna público
que está requerendo junto ao IDEMA-Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
do Rio Grande do Norte, a LS-LICENÇA SIMPLIFICADA, para implantação de um Conjunto Residencial na comunidade rural de Praia do Rosado, município de Porto do Mangue-RN, contendo
36 Unidades Habitacionais para seus sócios .
ANTÔNIO ALFREDO DE LIMA
CPF: 311.826.314-83
SÓCIO PRESIDENTE

(31) 3360-4030

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMARCA DE SERRA NEGRA DO NORTE
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Major Lobinho, 129 – centro, Serra Negra do Norte/RN
CNPJ 22.854.709/0001-97 - Tel: (84) 999077963
Manoela Calheiros Malta Orsi – Notária e Registradora
Email: cartorioserranegrarn@gmail.com
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
A Oficiala do Serviço Registral de Serra Negra do Norte/RN, no uso de suas atribuições, tendo
em vista o que dispõe o art. 216 – A, §4º da LRP c/c art. 9º provimento 145 de 11/03/2016 da
CGJ/RN, etc.
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que tramita
perante este Registro de Imóveis, o procedimento administrativo de USUCAPIÃO EXTRAORDIÁRIO, prenotado sob o nº 3529, requerido por ONALDO DE ARAÚJO GUEDES, nascido
aos 29/11/1966, filho de Moisés Guedes de Souza e Rita Eunice de Araújo, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG nº 928045 SSP-RN, CPF nº 598.025.454-49, residente e
domiciliado na Rua Siphião Emiliano Monteiro, 100, Centro, Serra Negra do Norte-RN., sobre
um Imóvel Urbano, representado por um terreno localizado na Rua Siphião Emiliano
Monteiro, 100, Centro, Serra Negra do Norte-RN, situado a 17,5 metros da esquina
mais próxima, com área total de 136,50 m² sendo a frente com 7,80 metros e a lateral
com 17,50 metros, confrontando-se ao Norte com a Rua Siphião Emiliano Monteiro; ao
Sul, com Geraldo Araújo, portador do RG nº 746.174 SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº
455.508.164-15; ao Leste, com Francisco Inácio Filho, portador do RG nº 207.151 SSP/
RN, inscrito no CPF sob o nº 761.197.694-04 e sua esposa Maria das Graças de Araújo
Silva, portadora do RG nº 2455590 SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 036.189.334-52; e
ao Oeste, com Geraldo Araújo, portador do RG nº 746.174 SSP/RN, inscrito no CPF sob o
nº 455.508.164-15; área essa delimitada por um polígono regular composta por um lote,
cuja descrição inicia-se no vértice 1 (P1), com coordenadas geográfica S 06º 39’49.8” e
0 37º 23’ 49.3. Do Vértice 1 segue-se até o vértice 2 (P2) com distância de 7,10 metros e
coordenadas S 06º 40’ 01.9” e 0 37º 23’ 58.2”. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2 (P2)
com distância de 7,80 metros, com coordenadas S 06º 40’ 01.9” e O 37º 23’ 57.9”. Do
vértice 2 segue-se até o vértice 4 (P4) a distância de 17,50 metros, com coordenadas
S 06º 40’ 02.5” e O 37º 23’58.1”. Do vértice 4 segue-se até o vértice 3 a distância de 7,80
metros, com coordenadas S 06º40’02.4” e O 37º23’58.4”.O Polígono encerra-se com o
trajeto entre o vértice 3 e o vértice 1, na distancia de 17,50 metros. Dessa forma, ficam os
EVENTUAIS INTERESSADOS de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data
de publicação do presente EDITAL poderão apresentar, neste Registro de Imóveis, situado
na Rua Major Lobinho, 129, centro, Serra Negra do Norte/RN, nos dias úteis, no horário das
08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, impugnação ao referido pedido de Usucapião extrajudicial, na modalidade extraordinária. Advertência: A não manifestação no prazo
legal presumir-se-á aceitação. Eu, ___________, Nathália Félix de Medeiros, Substituta, a
digitei, subscrevo e assino.
Serra Negra do Norte/RN, 30 de Janeiro de 2019.
Nathália Félix de Medeiros
Substituta
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Palmeiras renova contrato de
Bruno Henrique por 4 anos
Clube Alviverde venceu interesse do futebol
chinês e firma novo vínculo com o jogador

04.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 SRP
PROCESSO Nº. 123.003/2019
O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº 004/2019, com o
objetivo de Registro de preços para Contratação futura de empresa para locação de serviços de
Infraestrutura de eventos (disciplinadores, tendas, palco, som, iluminação, tablados, banheiros
químicos e outros) destinados aos eventos a serem realizados pela Prefeitura Municipal de Serra
Caiada/RN, de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de Referência deste edital. Os
envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 15 de
Fevereiro de 2019 até as 09:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra
Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. edital disponível na página
www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou
telefone (84) 3293-0049.
Serra Caiada/RN, Em 01 de Fevereiro de 2019.
Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro

Marcello Zambrana

O Palmeiras definiu na tarde
desta sexta-feira a permanência do
volante Bruno Henrique. Apesar do
interesse do Tianjin Teda, da China, o jogador e seus empresários se
reuniram com a diretoria do clube e
concordaram com uma proposta de
renovação de contrato. Em vez de o
vínculo terminar em junho de 2020,
como era anteriormente, será válido
até 2023.
Capitão do Palmeiras na campanha do título brasileiro do ano
passado, Bruno Henrique recebeu
o contato do time chinês semanas
atrás. O Tianjin Teda se mostrou
disposto a pagar a multa rescisória,
de R$ 25 milhões, e ofereceu ao volante o salário de R$ 1,7 milhão. A
proposta deixou o jogador bastante
interessado, mas pesou a vontade
dele em permanecer.
Bruno Henrique chegou ao
Palmeiras em junho de 2017, após
deixar o Palermo. No ano passado
o jogador se destacou na campanha
do título brasileiro e começou a receber sondagens. A própria diretoria
admitia que teria dificuldades em
segurar o atleta e estava preparada em tentar convencê-lo a ficar, ao
apresentar um novo contrato e um
plano de carreira.

GAS MOTORS DO BRASIL LTDA
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO
GAS MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/MF 02.302.026/0003-81, torna público que está
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte - IDEMA, a LO para revenda de combustíveis líquido, localizada na Av. Bel. Tomaz
Landim, 01 Jardim Lola, CEP 59.296-802, São Gonçalo do Amarante-RN.
Valmir Francisco da Silva
Sócio Administrador

Bruno Henrique, volante do Palmeiras
O clube adotou com o jogador o
modelo de negociação adotado com o
atacante Dudu. O jogador também
tinha uma proposta da China, porém se reuniu com o clube nas últimas semanas e concordou com a proposta de renovação de contrato. Com
a continuidade de Bruno Henrique,
o Palmeiras mantém a postura de
segurar os atletas do elenco campeão
brasileiro do ano passado.
O Palmeiras anunciou a renovação nas redes sociais com um emoji em
referência à nova vitória obtida sobre
o mercado chinês. Com a continuidade
no clube assegurada, Bruno Henrique
estará à disposição do técnico Luiz
Felipe Scolari para o clássico com o
Corinthians, neste sábado. l

COMUNICADO DE PERDA E EXTRAVIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA, CNPJ: 09.015.680/0001-91, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, para Carcinicultura, com Área de
9,77hs, localizado na Fazenda Bom Jesus I, Zona Rural, Pendências/RN.
JOÃO DA CRUZ DE ARAÚJO FILHO
PROPRIETÁRIO

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação
de INSTRUTOR para atuar em Natal/RN
Comunicado de Abertura de Processo Seletivo – N. º 030/19.
Maiores informações serão disponibilizadas no endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas durante o período de inscrição que será
de 04/02/2019 a 11/02/2019.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação documental,
avaliação comportamental, prova de conhecimentos específicos, redação e entrevista final.

A Empresa EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA, CNPJ: 11.828.725/0026-47, Inscrição Estadual: 20.230.982-7,
informa o extravio e perda do seguinte equipamento, Impressoras fiscais da Marca DARUMA ECF IF
Modelo DARUMA FS700 H Número de Série DR0510BR000000212675.
A Empresa EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA, CNPJ: 11.828.725/0004-31, Inscrição Estadual: 20.230.420-5,
informa o extravio e perda do seguinte equipamento, Impressoras fiscais da Marca DARUMA ECF IF
Modelo DARUMA FS700 H úmero de Série DR0510BR000000216617
A Empresa EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA, CNPJ: 11.828.725/0013-22, Inscrição Estadual: 20.230.633-0,
informa o extravio e perda do seguinte equipamento, Impressoras fiscais da Marca DARUMA ECF IF
Modelo DARUMA FS700 H Número de Série DR0510BR000000216641
A Empresa EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA, CNPJ: 11.828.725/0007-84, Inscrição Estadual: 20.230.503-1,
informa o extravio e perda do seguinte equipamento, Impressoras fiscais da Marca BEMATECH ECF IF
Modelo BEMATECH MP4000TH FI Número de Série BE091110100011282321
A Empresa EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA, CNPJ: 11.828.725/0005-12, Inscrição Estadual: 20.230.427-2,
informa o extravio e perda do seguinte equipamento, Impressoras fiscais da Marca DARUMA ECF IF
Modelo DARUMA FS700 H Número de Série DR0510BR000000216624
A Empresa EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA, CNPJ: 11.828.725/0005-12, Inscrição Estadual: 20.230.427-2,
informa o extravio e perda do seguinte equipamento, Impressoras fiscais da Marca BEMATECH ECF IF
Modelo BEMATECH MP4000TH FI Número de Série BE091210100011292954
A Empresa EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA, CNPJ: 11.828.725/0029-90, Inscrição Estadual: 20.252.925-8,
informa o extravio e perda do seguinte equipamento, Impressoras fiscais da Marca DARUMA ECF IF
Modelo DARUMA FS700 H Número de Série DR0509BR000000177630
A Empresa EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA, CNPJ: 11.828.725/0006-01, Inscrição Estadual: 20.230.428-0,
informa o extravio e perda do seguinte equipamento, Impressoras fiscais da Marca DARUMA ECF IF
Modelo DARUMA FS700 H Número de Série DR0510BR000000216640
Conforme declarado em boletim de ocorrência nºJ2019001002062.

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação
de Técnico de Formação Profissional I para atuar em Natal/RN.
Comunicado de Abertura de Processo Seletivo – N. º 031/19.
Maiores informações serão disponibilizadas no endereço eletrônico:
www.sestsenat.org.br/vagas durante o período de inscrição que será de
04/02/2019 a 11/02/2019.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação documental,
prova de conhecimentos específicos, redação e entrevista final.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO
ESPEDITO NUNES DA SILVA /PANIFICADORA NUNES, CNPJ 08.382.723/0001-04, torna
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO para a Padaria e confeitaria com predominância de revenda, localizada na Rua Desembargador Zulmar
Veras, n° 308, Centro, Alexandria/RN, CEP: 59.965-000.
ESPEDITO NUNES DA SILVA
EMPRESÁRIO

