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Presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João 
Rebouças derrubou liminar que proibia Governo do Estado
de pagar folhas de 2019 antes de quitar passivo herdado.

Fátima recebe 
aval do TJ para 
priorizar folhas 
do seu governo

CAIU A LIMINAR 03 MELHORA 04

Bolsonaro recebe alta
Após ser liberado do Hospital Albert Einstein, presidente
foi direto para Brasília e vai fazer despachos no Alvorada.
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Styvenson quer 
CPI para investigar 
pagamento de 
pensão a anistiados

Governo do Estado 
sugere prêmios para 
incentivar emissão 
de notas fiscais

Empresários de 
ônibus pedem 
aumento da tarifa 
para R$ 3,90

Segurança em 
Mossoró é reforçada 
após transferência 
de líderes do PCC

Senador tem recolhido assinaturas 
para procedimento. Segundo revista, 
custo de benefícios pagos a 39 mil 
pessoas alcança R$ 10 bilhões.

Se aprovado pela Assembleia, 
Programa de Educação e Cidadania 
Fiscal dará descontos também no 
IPVA para quem pedir documento.

Secretário adjunto da STTU, Walter 
Pedro disse que a pasta ainda não 
recebeu nenhum comunicado oficial 
do Sindicato das Empresas.

Efetivo permanecerá na segunda 
maior cidade do Rio Grande do 
Norte durante 15 dias e vai atuar no 
entorno da penitenciária federal.

Morre Bibi Ferreira,
diva dos musicais
Corpo da atriz de 96 anos deverá ser
cremado após velório no Rio de Janeiro.
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2 OPINIÃO

Alívio no caixa
A gestão da governadora Fátima Bezerra se antecipou, de 

certo modo, à proposta que o Governo Federal estuda para 
incluir na reforma da Previdência o aval para que estados 

possam antecipar receitas de tributos e injetar essas verbas 
em fundos previdenciários estaduais. No projeto em que pede 
autorização da Assembleia Legislativa para antecipar royalties 
de petróleo e gás de 2020 a 2022, Fátima prometeu que o dinheiro 
proveniente da operação será depositado no fundo previdenciário, 
de modo a cobrir parte do rombo provocado pelas gestões dos 
ex-governadores Robinson Faria e Rosalba Ciarlini. A ideia nada 
mais é do que uma espécie de truque contábil. Com dinheiro dos 
royalties no fundo previdenciário, alivia-se o caixa do Tesouro, de 
onde todo mês são retirados cerca de R$ 130 milhões para cobrir o 
déficit nas contas da Previdência.

>> Prós e contras. Durante a 
campanha para governadora, 
Fátima chegou a dizer que a 
antecipação de receitas seria um dos 
principais mecanismos utilizados 
pela gestão para socorrer o caixa do 
Estado. Por se tratar de situação 
emergencial, a proposta é válida. A 
preocupação de técnicos do governo, 
entretanto, é com o futuro. As 
receitas antecipadas hoje podem 
fazer falta amanhã.

>> Amanhã. Por falar em 
antecipação dos royalties, a 
Assembleia Legislativa deve votar 
nesta quinta-feira, 14, o projeto 
que autoriza o Poder Executivo a 
antecipar as receitas de royalties, via 
empréstimo bancário. Se aprovado 
o projeto, a gestão Fátima Bezerra 
poderá garantir com a operação 
cerca de R$ 400 milhões.

>> Frustrante. A proposta de 
reforma administrativa enviada 
pela governadora Fátima Bezerra 
à Assembleia Legislativa foi 
avaliada por alguns deputados 
como “frustrante”. Isso porque, 
considerando os atos de criação, 
fusão e extinção de pastas contidos 
no texto do projeto, o saldo seria zero, 
enquanto se espera enxugamento 
dos novos governantes.

>> Garantido. Após o 
desembargador João Rebouças 
derrubar liminar que proibia 
o Governo do Estado de pagar 

“Governo tem que 
abrir mão do cômodo 
discurso populista do 
sindicalismo e cortar 

a própria carne”
Deputado estadual Tomba

Farias (PSDB), ao defender medidas
de enfrentamento à crise no Estado

>> Dito pelo não dito. 
O vereador carioca Carlos 
Bolsonaro (PSC), filho do 
presidente Jair Bolsonaro, 
disse que o secretário-geral da 
Presidência, Gustavo Bebianno 
(foto), mentiu ao afirmar que 
teria conversado três vezes com 
o presidente na terça, 12. Ao 
jornal O Globo, Bebianno negou 
ser motivo de instabilidade no 
governo após a repercussão 
da informação de que o PSL, 
partido do presidente, teria 
financiado uma candidatura 
laranja em Pernambuco nas 
eleições de outubro de 2018.

as folhas de 2019 na frente dos 
atrasados, a gestão Fátima Bezerra 
confirmou que vai depositar na 
sexta-feira, 15, os salários integrais 
para os servidores que ganham até 
R$ 6 mil e a todo o funcionalismo da 
área de segurança pública.

>> Presídios. Falando em 
mudanças nas secretarias, nada 
de a governadora anunciar quem 
será o titular da Secretaria de 
Administração Penitenciária, pasta 
cuja criação depende de aprovação 
da Assembleia. Na transição, 
Fátima chegou a informar que Luís 
Mauro Albuquerque (secretário de 
Justiça e Cidadania até 2018) iria 
assumir o cargo, mas as conversas 
não andaram e ele preferiu assumir 
posto equivalente no Ceará.

>> Grampo. Políticos de 
Parnamirim estão com medo de falar 
ao telefone. Nos bastidores, circula 
a informação de que foi instalada 
por lá uma espécie de “Central de 
Grampearia”, onde estariam sendo 
ouvidas as conversas de aliados. 
Ninguém sabe a mando de quem.

>> Alvorecer. A PF deflagrou 
ontem  a Operação Alvorecer contra 
um esquema de tráfico de drogas e 
lavagem de dinheiro no Rio Grande 
do Norte, Acre e em Alagoas. 
Agentes cumpriram 81 mandados 
judiciais – 13 de prisão preventiva, 
19 de busca e apreensão e 49 de 
sequestros e de bloqueios de bens.

José Cruz / Agência Brasil
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OPERAÇÃO PADRÃO

Agentes penitenciários 
acusam Governo do 
Estado de assédio

Os agentes penitenciários do 
Rio Grande do Norte decidiram, em 
assembleia geral, que vão deflagrar 
Operação Padrão a partir da 
próxima terça-feira, 19.

A categoria afirma que, no início 
do ano, apresentou ao Governo 
do Estado algumas demandas, 
mas não obteve resposta. Os 
agentes disseram que vêm sofrendo 
perseguições e assédio moral por 
parte da gestão da governadora 
Fátima Bezerra.

“Nós esperávamos que o 
Governo apresentasse algumas 
medidas para quitar os salários 
atrasados e, principalmente, para 
atender pauta que foi apresentada 
pela categoria para amenizar a 
situação financeira dos Agentes 
Penitenciários”, explicou Vilma 
Batista, presidente do Sindicato 
dos Agentes Penitenciários do Rio 
Grande do Norte (Sindasp).

De acordo com relato de Vilma, 
os agentes estão em condições 
precárias devido a atrasos salariais 
e, inclusive, o sindicato precisou 
fazer uma campanha de arrecadação 
de alimentos e doações.

“A categoria continua sem 
condições de trabalho. Das medidas 
apresentadas, como disponibilização 
de vans para transporte dos 
servidores para as unidades e 
flexibilização das escalas, todas 
foram ignoradas. Passaram-se 30 
dias e a Sejuc (Secretaria de Justiça 
e Cidadania) nem mesmo recebeu 
o Sindicato para discutir a situação”, 
comentou.

José Aldenir / Agora RN

Líder dos agentes, Vilma Batista

José Aldenir / Agora RN
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Desembargador libera pagamento de 
folhas de 2019 antes dos atrasados

SUSPENSÃO DE LIMINAR

José Aldenir / Agora RN

Atualmente, há quatro folhas salariais abertas parcial ou totalmente: novembro e dezembro de 2018 e 
13° salário de 2017 e 2018. A despeito disso, novo governo prioriza folhas vencidas a partir de janeiro

O presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Norte (TJRN), 
desembargador João Rebouças, der-
rubou nesta quarta-feira, 13, a deci-
são liminar do juiz Marcus Vinícius 
Pereira Júnior, da 2ª Vara da Co-
marca de Currais Novos, que havia 
proibido o Governo do Estado de pa-
gar folhas de 2019 do funcionalismo 
antes da quitação de débitos gerados 
durante a gestão do ex-governador 
Robinson Faria.

Na decisão, João Rebouças consi-
derou a “atual e notória insuficiência 
de recursos” do Estado para quitar 
todas as dívidas de maneira simul-
tânea e levou em conta também a 
defesa, na qual o Poder Executivo 
aponta seu esforço na definição de 

calendário de pagamento que con-
temple a quitação dos salários refe-
rentes ao exercício de 2019, aliado 
ao compromisso de buscar receitas 
extraordinárias para a quitação do 
passivo salarial.

Atualmente, há quatro folhas 
salariais abertas parcial ou total-
mente: novembro e dezembro de 
2018 e 13° salário de 2017 e 2018. A 
despeito disso, o novo governo – que 
assumiu em 1° de janeiro – priorizou 
no mês passado o pagamento da 
folha de janeiro. Na segunda-feira, 
11, dando sequência ao calendário 
de pagamentos divulgado, servido-
res que ganham acima de R$ 6 mil 
receberam 30% dos seus salários de 
fevereiro antecipadamente. O gover-

no tem dito que não tem previsão de 
quando vai quitar o passivo.

O desembargador salienta que a 
gestão da governadora Fátima Bezer-
ra se comprometeu a pagar os atrasa-
dos, destacando receitas extras para 
o cumprimento dessa despesa.

João Rebouças afirmou, ainda, 
que a manutenção da liminar expedi-
da na 2ª Vara de Currais Novos pode-
ria “acarretar lesão à ordem e econo-
mia públicas, bem como à autonomia 
do Estado”. Além disso, a liminar 
concedida pelo juiz Marcus Vinícius 
Pereira Júnior impedia, na opinião do 
desembargador, a divulgação de um 
calendário que traga previsibilidade 
e segurança jurídica para o servidor 
que aguarda os salários. l Governadora teve vitória na Justiça



4 POLÍTICA QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 14.02.2019

Fátima quer sortear prêmios para 
estimular emissão de notas fiscais

TRIBUTAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Se aprovado pela Assembleia Legislativa, Programa de Educação e Cidadania Fiscal dará também 
descontos no IPVA para quem pedir nota fiscal em compras de bens sobre os quais incida ICMS

O pacote de medidas enviado 
pela governadora Fátima Bezerra 
à Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte contém dois pro-
jetos diretamente ligados à Secreta-
ria Estadual de Tributação (SET). 
O titular da pasta, o secretário 
Carlos Eduardo Xavier, explica que 
as matérias têm como finalidade o 
combate à sonegação fiscal e ao que 
ele classifica como concorrência des-
leal entre as empresas.

Em um dos projetos – dis-
posto na Mensagem 005/2019, a 
finalidade é alterar a lei estadual 
10.228/2017, instituindo o Progra-
ma Estadual de Educação e Cida-
dania Fiscal, que dará descontos 
no Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) e 
sorteará prêmios para quem pedir 
nota fiscal quando fizer compras de 
bens sobre os quais incida o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS).

“Vamos estimular o pedido por 
nota fiscal, porque há consumo. O 

resultado será a participação em 
sorteio de prêmios, que a lei já prevê, 
mas a novidade é o desconto no IP-
VA”, disse Carlos Eduardo Xavier.

O outro projeto enviado para 
análise dos deputados estaduais, 
contido na Mensagem 007/2019, é 
o que cria o Programa Contribuinte 
Exemplar, com o objetivo de gerar 
estímulo à regularidade tributária, 
definindo princípios para um bom 

relacionamento entre contribuintes 
e Governo do Estado, via Secreta-
ria Estadual de Tributação (SET). 
“Contribuintes em situação regular 
terão descontos em multas puniti-
vas”, destacou Xavier.

Segundo a proposta, assinada 
pela governadora Fátima Bezerra, 
“diversos incentivos serão propor-
cionados ao contribuinte em situ-
ação regular com o cumprimento 

de suas obrigações”. Pode haver, 
de acordo com o projeto de lei, re-
dução de até 100% nas multas por 
atraso no pagamento de tributos 
caso o contribuinte regulariza sua 
situação em até trinta dias após ser 
notificado. O projeto também auto-
riza a execução de procedimentos 
simplificados para a restituição de 
ICMS e prazo diferenciado para o 
recolhimento do imposto.

“Seguindo tendência já adotada 
em diversas unidades federadas, 
assim como pela Receita Federal 
do Brasil, a proposição, da mesma 
forma que privilegia o contribuinte 
que zela pelo cumprimento de suas 
obrigações tributárias, inclui aper-
feiçoamento no regime especial de 
fiscalização e controle, no sentido de 
adotar medidas para coibir o acúmu-
lo de débitos por parte do devedor 
contumaz, o que contribuirá signi-
ficativamente para inibir operações 
comerciais ilícitas e a concorrência 
desleal”, escreveu a governadora, na 
mensagem à Assembleia.l

Governadora do Rio Grande do Norte enviou pacote de projetos à Assembleia

SENADO

Styvenson defende abertura de CPI 
para investigar pensões a anistiados

Max Aquino / Assessoria

O senador Styvenson Valen-
tim (Podemos) começou a recolher 
assinaturas para a criação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) para investigar os critérios 
para a concessão e o pagamento de 
reparações econômicas aos anistia-
dos políticos. Pagas com base na Lei 
10.559 de 2002, pensões alcança-
ram custo de cerca de R$ 10 bilhões.

“Diante da gravidade do as-
sunto e a partir das investigações 
conduzidas pela mídia, dando conta 
do enorme custo das pensões conce-
didas aos anistiados políticos, con-
sidero imprescindível que o Senado 
Federal exerça, em plenitude, sua 
atribuição fiscalizadora, no sentido 
investigar a fundo a concessão de 
reparações pecuniárias decorrentes 
da Anistia Política”, justificou o se-
nador potiguar, no pedido.

De acordo com reportagem da 
revista IstoÉ, publicada esta se-
mana, até o final de 2018, 39 mil 
pessoas haviam sido beneficiadas 
pela lei. Os valores pagos, em par-
cela única ou em prestação mensal, 
permanente e continuada, indeni-
zaram políticos como os ex-presi-
dentes Lula e Dilma Rousseff, além 
dos ex-ministros José Dirceu e José 
Genoíno. De acordo com Styvenson, 
as pensões foram “concedidas com 
pouca ou quase nenhuma transpa-
rência, em processos que muitas 
vezes estão desaparecidos”.

Na quarta-feira, 6, o senador 
protocolou, junto à Mesa do Senado, 
requerimento dirigido à ministra 
da Mulher, da Família e dos Direi-
tos Humanos, Damares Alves, para 
saber quem foram os beneficiários e 
quais os critérios utilizados.l Senador Styvenson Valentim (Podemos)

SAÚDE DO PRESIDENTE

Bolsonaro chega a 
Brasília depois de
ter alta hospitalar

O presidente Jair Bolsonaro 
chegou nesta quarta-feira, 13, a 
Brasília. Os médicos do Hospital 
Israelita Albert Einstein, em São 
Paulo, onde Bolsonaro passou 
17 dias internado, recomendaram 
repouso.

O presidente estava internado 
desde o dia 27 de janeiro, quando 
passou por uma cirurgia para 
retirada da bolsa de colostomia e 
reconstrução do trânsito intestinal.l

Presidência da República / Reprodução

Médicos pediram repouso a ele
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Teto de gastos visa recuperar “mínimo 
de investimento” no RN, diz secretário

RECUPERAÇÃO FISCAL

José Aldenir / Agora RN

Criação de um limite para despesas do Estado, detalhada em uma Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC), está no pacote de medidas que Fátima Bezerra encaminhou à Assembleia Legislativa esta semana

Com a instituição de um teto de 
gastos pelo período de oito anos, o 
Governo do Rio Grande do Norte quer 
retomar, a partir de 2020, o “mínimo” 
de sua capacidade de investimento. 
De acordo com o secretário estadual 
de Planejamento e Finanças (Seplan), 
Aldemir Freire, a medida é uma das 
formas encontradas pela gestão da 
governadora Fátima Bezerra para 
estabelecer um parâmetro de “cresci-
mento sustentável” do Estado.

A criação de um teto de gastos, 
detalhada em uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), está 
no pacote de medidas que Fátima Be-
zerra encaminhou à Assembleia Le-
gislativa nesta semana. A governa-
dora pede autorização dos deputados 
estaduais para limitar o crescimento 
da despesa da administração, excetu-
ando as áreas de educação, saúde e 
segurança e os pagamentos de bene-
fícios previdenciários.

“O que fazemos quando estamos 
com dívidas? Reduzimos as despesas 
e nos programamos para gastar me-
nos nos períodos seguintes. É isso que 
estamos fazendo. Tomamos medidas 
para reduzir todas as despesas no 
início do governo e, agora, estamos 
estabelecendo parâmetros para o 
crescimento futuro das despesas. Es-
sa medida é fundamental para que 
possamos no médio prazo honrar com 
todo o passivo financeiro existente”, 
destaca Aldemir Freire.

Se a Assembleia aprovar a PEC 
da maneira como o Governo enviou, o 
Estado não poderá gastar, a partir de 
2020, mais do que a despesa do exer-
cício anterior (período de doze meses 
encerrado no último mês de junho) 
acrescida de até 70% do crescimento 
da receita. Se o índice crescimento for 
inferior à taxa de inflação, essa passa 
a ser o indicador de cálculo.

“Imagine o caso hipotético em que 
gastarmos R$ 1 mil no ano anterior 
e tenhamos um crescimento real de 
R$ 100 nas receitas do Estado. Neste 
caso, poderemos gastar R$ 1.070 no 
ano subsequente. Essa economia de 
R$ 30 será utilizada para equilibrar 
as contas, possibilitando honrar o 
passivo deixado e possibilitar um 

mínimo de investimento do Estado”, 
emenda o secretário de Planejamento 
e Finanças.

Segundo o titular da Seplan, o 
pilar da proposta é garantir que o 
Estado não vá gastar mais do que se 
arrecada. As áreas de educação, saú-
de e segurança estão de fora porque, 
como afirma Aldemir Freire, já exis-
tem parâmetros legais para despesas 
nessas áreas.

“Os gastos com segurança, saúde 
e educação são atrelados ao quanto o 
Estado arrecada. Desta forma, tentar 
criar parâmetros para essas áreas 
desrespeitaria normas já vigentes. 
Sem falar que são áreas imprescindí-
veis para desenvolvimento e melhoria 
da qualidade de vida da população. 

Essa medida busca atingir outras 
áreas e principalmente estabelecer 
um parâmetro que hoje não existe”, 
encerra o secretário.

O texto prevê, ainda, que, no caso 
de descumprimento do teto de gas-
tos, ficariam vedadas “a criação ou 
expansão de programas de incentivo 
fiscal e linhas de financiamento que 
onerem o Poder Executivo, bem como 
a remissão, renegociação ou refinan-
ciamento de dívidas que impliquem 
ampliação das despesas com subsí-
dios e subvenções”.

O Rio Grande do Norte está em si-
tuação de calamidade pública na área 
das finanças desde 2 de janeiro de 
2019, dia seguinte à posse de Fátima 
Bezerra. Desde então, a governadora 
tem anunciado medidas de contenção 
de despesas e aumento da arrecada-
ção. Segundo estimativa da Seplan, 
o governo Fátima herdou um déficit 
de R$ 4,4 bilhões nas contas, entre 
déficit orçamentário, restos a pagar 
e dívidas com os servidores públicos.

“A situação de desequilíbrio estru-
tural das contas públicas do Estado é 
extremamente grave, prejudicando a 
capacidade estatal de prover bens e 
serviços de interesse coletivo. Segundo 
assim, faz-se necessária a adoção de 
medidas que auxiliem o Executivo a 
reequilibrar as finanças do Estado e a 
controlar com maior responsabilidade 
os gastos públicos”, escreveu Fátima, 
em mensagem à Assembleia. l

Secretário de Planejamento e Finanças do Estado, Aldemir Freire explica medida

SUSPENSÃO

MP recomenda que Touros e Gostoso 
não patrocinem festas de Carnaval

MPRN / Reprodução

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) publicou 
nesta quarta-feira, 13, recomenda-
ção para que as prefeituras das cida-
des de Touros e São Miguel do Gos-
toso, no litoral Norte, se abstenham 
de gastos com o Carnaval.

De acordo com o texto, antes de 
pensar em gastos com a “folia de mo-
mo”, as duas cidades precisam pagar 
os salários dos servidores públicos 
municipais. Ainda segundo o texto 

da recomendação, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado (DOE), os mu-
nicípios estão com as folhas de 2018 
e o décimo terceiro salário em atraso.

O documento é assinado pelo 
promotor Marcos Adair Nunes, da 
Comarca de Touros, e delimita que, 
se a folha de pessoal estiver em dia 
e as duas cidades manifestarem o 
interesse de realizar a referida festa, 
as prefeituras deverão comprovar 
a adoção de medidas destinadas 

à redução nos custos para a reali-
zação do Carnaval 2019, inclusive 
nos serviços de mídias, de publici-
dade, de contratação de artistas, de 
bandas, de serviços de “buffet” e de 
montagens de estruturas de palco e 
som para apresentações artísticas, 
utilizando-se, para tanto, de quadro 
comparativo entre as despesas deste 
ano, com as despesas dos anos ante-
riores, para a realização do mesmo 
evento. lPromotor Marcos Adair Nunes, de Touros
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> Agitos. A vaga no TRT 
com o falecimento do juiz 
José Rego, a ser preenchi-
da pela OAB, o chamado 
quinto constitucional, 
disparou uma guerra que, 
embora surda até agora, 
pode ser disputadíssima.    

>> Retrato. O Rio Gran-
de do Norte já tem mais 
professores estaduais apo-
sentados do que na ativa. 
Inativos chegam a mais 
de 17 mil contra 15 mil na 
sala de aula. O que mostra 
que o déficit é expressivo.

>> Mas... Em compensa-
ção, como muitos buscam 
o segundo grau na rede 
de Institutos Federais, as 
escolas estaduais abrem 
vagas. É esse detalhe que 
permite um remaneja-
mento ao invés de novas 
escolas.

>> Detalhe. O Rio 
Grande do Norte tem hoje 
funcionando 608 escolas, 
segundo o secretário 
de educação, professor 
Getúlio Marques. Ele 
espera aproveitar melhor 
cada uma delas e atender 
à demanda.

>> Grave. Está certo 
o procurador Wendell 
Betoven quando adverte 
o Instituto Técnico de 
Perícia diante da livre atu-
ação das casas funerárias 
manipulando o cadáver 
antes da presença da 
perícia criminal.

>> “Urubus”. Chamados 
‘Urubus’ no velho jargão 
do jornalismo policial, 
os agentes funerários 
alteram a cena do crime, 
em caso de homicídios. 
Frenéticos, ou como se 
dizia, verdadeiros urubus 
na carniça.

>> Cena. Há exatos 150 anos o mundo inventou três coisas, segundo 
a Folha de S. Paulo: o chiclete, o aspirador de pó e o vibrador. O 
chiclete e o aspirador se mantiveram castos, já o vibrador passou de 
massageador vaginal, recomendado pelos médicos contra as tensões 
na pélvis feminina e outras mazelas, a mil utilidades. Hoje é símbolo 
erótico do prazer sexual. De acordo com pesquisas em lojas de produ-
tos eróticos é procurado mais elas mulheres do que pelos homens.

>> Tarifa. A operosa 
bancada das empresas de 
ônibus na Câmara Muni-
cipal, segundo uma fonte 
da própria casa, já acionou 
as baterias para justiçar o 
valor de R$ 3,90. Antes até 
da STTU se pronunciar. 

>> Aliás. A bancada saiu 
vitoriosa quando, sob o 
olhar grave do Padre Mi-
guelinho, o herói da Revo-
lução de 1817, fez o edital 
da licitação das linhas de 
ônibus. Nunca foi tão fácil 
conquistar a glória.

>> Parabéns? Aquele 
‘parabéns’ que a Codern 
fez constar no texto de sua 
nota para elogiar a Polícia 
Federal é bem a demons-
tração de que o órgão 
não dispõe de um redator 
profissional. Faltou pro-
priedade.

>> Borduna. A filósofa 
Márcia Tiburi bateu duro 
no primarismo do pacote 
do ministro Sérgio Moro. 
Segundo a professora, 
um bom aluno de segun-
do grau teria feito algo 
melhor e mais consistente. 
Verdade.

>> Pouco. De uma raposa 
velha e matreira há anos 
arrastando as asas no 
assoalho lustroso da As-
sembléia Legislativa: ‘Não 
basta o furor do deputado 
George Soares para defen-
der o governo. É pouco’.

>> Cuidado! Alex Me-
deiros, você acha mesmo 
que uma mulher canchu-
da como Diana Palmer 
cometeria a vulgaridade 
de vir a Natal durante 
a guerra ao lado de um 
soldado americano? Tenha 
respeito!

Não deploro a idéia do sena-
dor Styvenson Valentin ao propor 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
para saber como, do ponto de vis-
ta legal, foram concedidas milhares 
de indenizações e pensões vitalícias 
para quem foi vítima da ditadura 
militar. Não caio nessa história de 
defender segredos com dinheiro 
público. Nem acredito em nação 
dividida em castas cheias de privilé-
gio aprofundando as desigualdades 
que só produzem injustiças sociais, 
inquietações e confrontos.  

Ponho em dúvida que em razão 
dos conflitos que se deram nasci-
dos de gestos voluntários de cada 
lado, tenhamos produzido o que 
os jornais noticiam: 39 mil heróis. 
Nem as grandes civilizações e suas 
lutas chegaram a tanto no estreito 
espaço histórico de trinta anos, 
ainda que hajam vítimas e injusti-
ças. A não ser - desculpem o estilo 
alinhavado - que tenham incluído 
ai os variados tons do heroísmo, 
principalmente os mambembes, 
tão comuns neste Brasil brasileiro.  

 Não tivemos o bom limite da 
reintegração. Fomos além. Paga-
mos, informam os jornais, cerca de 
R$ 10 bilhões. Nos gestos revolu-
cionários os atos são voluntários e 
voluntariamente assumidos. A anis-
tia não garantiu a reintegração e o 
tempo de serviço sem prejuízo no 
cálculo das indenizações pelo tem-
po de prisão, exílio ou morte. Seria 
perfeito. Pagamos indenizações e 
estabelecemos pensões vitalícias. 
Nada devemos aos nossos heróis. 
Foram todos bem pagos. 

A mesma coisa se deu com a 
isenção do imposto de renda aos 
portadores de doenças crônicas. 
A coisa é tão eivada de espertezas 
que o beneficiado permite tudo: do 
exercício dos mandatos legislativos 
e executivos aos cargos públicos, 
menos pagar imposto. A alguns se-
nhores são concedidas várias apo-
sentadorias pagas por uma mesma 
fonte e em tempos simultâneos de 
contribuição, enquanto o governo 
retira R$ 8,00 reais do salário míni-
mo para evitar inflação.

Somos uma civilização de qui-
nhentos anos, cheia de milhares de 
heróis e sem vilões, como se o mun-
do não nos olhasse. O adesismo tem 
aqui todas as manhas. Da governabi-
lidade às boas intenções patrióticas, 
mesmo que depois de tudo e de to-
da tramoia, tenhamos o que temos 
nos nossos rostos: desigualdades 
sociais que se aprofundam a casa 
dia e o mérito de sermos hoje um 
dos maiores mercados de droga das 
Américas que os sectários imaginam 
coibir com bala. 

Com exceções naturais, tudo 
é fácil nesta república fundada nos 
olhos do mundo com o mais mam-
bembe estereótipo que nos envai-
dece até hoje: o balaio de frutas na 
cabeça de Carmem Miranda. Naque-
la hora, nossa trincheira de resistên-
cia foi o bom humor de Jackson do 
Pandeiro advertindo que o samba 
não é rumba, apesar do rebolado 
da Pequena Notável. E ameaçou o 
Tio Sam, todo poderoso, de misturar 
Miami com Copacabana e chiclete 
com banana. Brasil, zil, zil!

39 mil heróis...PALCO CAMARIM

“ “Todo herói 
torna-se chato”

Ralph Emerson, 
poeta e filósofo (1803-1882).

Divulgação
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Exército envia cerca de 800 militares 
para reforçar segurança em Mossoró

PROTEÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Efetivo permanecerá na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte durante 15 dias e vai atuar, 
principalmente, no entorno da penitenciária federal; unidade vai receber líderes do PCC de São Paulo

O Exército Brasileiro direcionou 
800 agentes para reforçar a seguran-
ça no entorno do Presídio Federal de 
Mossoró. A unidade prisional recebe 
desde esta quarta-feira, 13, detentos 
considerados perigosos - por serem 
líderes de organizações criminosas - 
oriundos do estado de São Paulo.

De acordo com a corporação, 
o efetivo permanecerá na segun-
da maior cidade do Rio Grande do 
Norte durante 15 dias. O grupo vai 
atuar, principalmente, no entorno 
da penitenciária. Ao todo, 27 deten-
tos foram transferidos de São Paulo 
para presídios federais, mas não foi 
divulgado quantos vieram ao RN.

O governo de São Paulo trans-
feriu nesta quarta-feira, 13, o prin-
cipal líder do Primeiro Comando 
da Capital (PCC), Marcos Willians 
Herbas Camacho, conhecido como 
“Marcola”, e outros 21 membros da 
cúpula da facção criminosa para 

presídios federais, entre eles Mosso-
ró. O destino de Marcola, especifica-
mente, não é conhecido.

“Fica autorizado o emprego das 

Forças Armadas para a Garantia 
da Lei e da Ordem, no período de 13 
a 27 de fevereiro de 2019, no Estado 
do Rio Grande do Norte e no Estado 

de Rondônia, para a proteção do pe-
rímetro de segurança das peniten-
ciárias federais em Mossoró e Porto 
Velho, em um raio de dez quilôme-
tros”, determinou o governo federal. 
No Rio Grande do Norte, a operação 
terá o nome de Tranca-Forte.

Publicada no Diário Oficial da 
União, a ordem para reforço na se-
gurança foi assinada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro; pelo ministro do 
gabinete de Segurança Institucio-
nal, Augusto Heleno; pelo ministro 
da Defesa, Fernando Silva; e pelo 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro. 

Desde novembro, já havia pre-
visão de transferência dos membros 
do PCC para unidades federais, 
após a descoberta de um plano de 
resgate de Marcola e de mais in-
tegrantes da facção do presídio de 
Presidente Venceslau, no Oeste 
Paulista.l

Agentes do Exército Brasileiro ficam até o próximo dia 27 em Mossoró

FLAGRANTE

Operação prende suspeitos de tráfico 
de drogas no Mercado da 4, em Natal

PMRN / Reprodução

A Polícia Militar realizou a 
prisão, nesta quarta-feira, 13, de 
cinco pessoas durante operação 
deflagrada no “Mercado da 4”, 
localizado no bairro do Alecrim, 
zona Oeste de Natal.

A PM, através do 1° Bata-
lhão da Polícia Militar (1º BPM), 
apoiou a ação conjunta realizada 
entre o Corpo de Bombeiros Mi-
litar (CBM), a Guarda Municipal 
de Natal (GMN) e a Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur).

A ação resultou na prisão de 
cinco homens, sendo um deles 
com tornozeleira eletrônica. Com 
o grupo, a polícia encontrou quan-
tidades de maconha e crack. Os 
cinco detidos foram conduzidos 
à Central de Flagrantes para os 
procedimentos legais.

O tenente-coronel Pessoa, co-
mandante do 1º BPM, ressaltou 
a necessidade desta operação na 

zona Oeste da capital potiguar. “A 
Operação tem o intuito de identi-
ficar ilícitos, apreender drogas e 
armas. Na ocasião, a Semsur e o 
CBM realizam vistoria para verifi-

car as condições de funcionamento 
do mercado, para que as pessoas 
que trabalham com bens lícitos 
possam executar suas funções de 
maneira segura”, encerra.l

Cinco suspeitos foram presos de posse de drogas no bairro do Alecrim

OPERAÇÃO ARIÚS

Investigado pela 
Polícia Civil do RN
é preso na Paraíba

A continuidade das 
investigações da Operação 
Ariús, deflagrada pela Divisão 
Especializada em Investigação e 
Combate ao Crime Organizado 
(Deicor), com apoio da Delegacia 
Especializada de Crimes contra o 
Patrimônio de Campina Grande 
(DRF/CG), na Paraíba, resultou na 
prisão de Mateus Emanuel Calixto 
da Rocha, conhecido como “Mateus 
Playboy”, 21 anos, em cumprimento 
a dois mandados de prisão. Ele é 
suspeito de participar do roubo de 
uma agência bancária na cidade de 
Macaíba, em 12 de julho de 2018. l

Polícia Civil / Reprodução

Mateus é suspeito de assaltos
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Trânsito terá esquema especial para o 
início das aulas das escolas estaduais

MOBILIDADE

José Aldenir / Agora RN

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vai aumentar a oferta de agentes de trânsito nas áreas 
das unidades públicas de ensino; mais de 55 mil estudantes retornam às aulas nesta quinta-feira 

Depois de um início de ano tran-
quilo, os natalenses precisam ter 
paciência nesta quinta-feira, 14, pa-
ra enfrentar o trânsito na retomada 
das aulas nas escolas da rede públi-
ca estadual. Por sinal, a semana já 
começou difícil para a mobilidade, 
com reabertura dos serviços dos co-
légios particulares e das instituições 
de ensino superior.

Segundo dados do Censo Escolar 
do Ministério da Educação, a capital 
potiguar tem 55 mil alunos da rede 
pública estadual. O contingente está 
espalhado por 131 escolas das qua-
tro regiões administrativas da cida-
de. O fluxo de estudantes vai elevar 
o número de veículos pelas ruas da 
capital potiguar.

Em razão disso, a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU) vai aumentar a oferta de 
agentes de trânsito nas áreas das 
maiores unidades públicas de ensi-
no, como a Escola Anísio Teixeira, 
no bairro de Petrópolis, por exemplo. 
“Serão 32 agentes trabalhando para 
facilitar o esquema de trânsito nas 
principais vias da cidade”, detalha 
Rogério Leite, chefe de fiscalização 

de Trânsito.
De acordo com a STTU, o traba-

lho especial no trânsito da capital 
será realizado em três horários dis-
tintos: das 6h35 às 7h30; das 12h até 
12h30; no final da tarde, a partir das 
17h. Além do reforço extra nas áreas 
próximas das escolas, a equipe de 
trânsito é formada por duas equipes 
de 60 agentes, nos períodos da ma-
nhã e da tarde.

A STTU também informou que 

as empresas do sistema de trans-
porte público aumentarão, ao longo 
da semana, a oferta de ônibus na 
cidade. “As empresas estavam com 
tabelas de férias e retomaram a fro-
ta completa esta semana”, reforça 
Rogério Leite.

Segundo o secretário de estadual 
de Educação, Getúlio Marques Fer-
reira, a rede pública estadual inicia 
as atividades do ensino fundamental 
e médio nesta quinta. “Já as aulas 

nas escolas com ensino médio inte-
grado serão iniciadas no dia 18. Te-
mos, hoje, cerca 198 mil estudantes 
matriculados em todo o Rio Grande 
do Norte”, diz.

A pasta da Educação não tomou 
ações relacionadas com o retorno das 
aulas e os eventuais efeitos negati-
vos desta ação no trânsito da capital. 
“Esperamos que os guardas de trân-
sito possam nos ajudar neste início 
de ano letivo”, pondera.

Ainda de acordo com Getúlio 
Marques, todas as escolas públicas 
estaduais estão aptas ao início do 
ano letivo. Além disso, a rede es-
tadual tem mais de 90 mil vagas 
abertas para matrículas. “Há vagas 
para unidades de ensino em todas as 
regiões do Estado”, acrescenta. Por 
fim, a Educação planeja convocar 
380 professores aprovados no último 
concurso público da pasta, de 2015.

As aulas das instituições de 
ensino da rede municipal de ensino 
começam no próximo dia 14 de mar-
ço. O ano letivo de 2018 terminou no 
último dia 17 de janeiro, por causa 
da greve dos professores ocorrida no 
ano passado. l

STTU terá ações especiais em três horários na volta às aulas em Natal 

Governo do Estado simplifica acesso à 
isenção de ICMS do diesel para pesca

BENEFÍCIO

José Aldenir / Agora RN

As embarcações pesqueiras do 
Rio Grande do Norte terão acesso ao 
benefício de forma simplificada para 
o Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias (ICMS) 
sobre o óleo diesel.

O Governo do Estado publica 
nesta quinta-feira, 14, decreto que 
estabelece uma nova sistemática 
desburocratizada na isenção do 
ICMS nas saídas de óleo diesel pro-
movidas por distribuidoras de com-
bustíveis. 

O setor pesqueiro passará a ter 
direito ao benefício de forma imedia-
ta. Antes, devido aos procedimentos 
e análises, a autorização podia de-
morar até 30 dias. 

A medida faz parte da nova polí-
tica adotada pela SET para simplifi-
car os serviços prestados aos contri-
buintes potiguares e visa, neste caso, 
fomentar a atividade pesqueira na 
costa potiguar. 

Com o decreto, após a publicação 
da portaria do Ministério da Agricul-
tura Pecuária e Abastecimento (MA-
PA), habilitando as distribuidoras de 
combustíveis a fornecer óleo diesel 
com isenção do ICMS e especificando 
a cota de óleo diesel anual para cada 
embarcação.

Com isso, os pescadores já po-
derão usufruir do benefício, sem a 
obrigatoriedade de publicação de 
um novo decreto com a relação das 

distribuidoras e embarcações con-
templadas com a isenção.

Antes, a burocracia restringia o 
direito à isenção, sobretudo no início 
do ano, que atrasava a publicação do 
decreto estadual. Sem o decreto os 
pescadores se viam obrigados a ad-
quirir o combustível tributado. 

Por ano, são fornecidos sem a 
incidência do tributo cerca de seis 
milhões de litros de diesel para a fro-
ta pesqueira cadastrada e aprovada 
pelo sistema. 

O combustível distribuído para 
os 78 barcos beneficiados pelo pro-
grama é comercializado com redução 
de 18% sobre o valor final, por cada 
litro de diesel. l Autorização pode demorar 30 dias
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Empresas de ônibus querem 
que tarifa passe para R$ 3,90

REAJUSTE

José Aldenir / Agora RN

Pedido de novo reajuste tarifário foi enviado para 
a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal

O Sindicato das Empresas de 
Transportes Urbanos de Passagei-
ros do Município do Natal (Seturn), 
apresentou à Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana (STTU), nes-
ta quarta-feira, 13,  requerimento 
solicitando reajuste da tarifa de ôni-
bus da capital potiguar.

O pedido de reajuste de R$ 3,65 
para R$ 3,90 deverá ser objeto de 
análise pela Secretaria, observando 
os critérios de elevação dos insu-
mos que compõem o custo tarifário 
e também perdas de remuneração 
acumuladas nos últimos anos, além 
do número de usuários do serviço 
(pagantes, gratuitos e índice de 
fraudes).

De acordo com o consultor téc-
nico do sindicato, Nilson Queiroga, 
o reajuste é natural, e que precisa 
ser feito para que haja uma melho-
ria nos serviços prestados ao público 
natalense.

“Doze capitais já concederam 
reajuste este ano e Natal precisa re-
ajustar também. O reajuste anual é 
algo natural e acontece em todos os 
serviços públicos, assim como ener-
gia elétrica e água. É preciso que o 
contrato esteja equilibrado para que 
possam existir os investimentos na 
melhoria do serviço, não podemos 

esquecer que as gratuidades têm al-
to impacto na tarifa”, afirmou Nilson 
Queiroga.

Em contato com a reportagem, o 
secretário adjunto da STTU, Walter 
Pedro, disse que a pasta ainda não 
recebeu nenhum comunicado oficial 
do Seturn sobre o pedido de reajuste, 
embora o órgão admita ter ciência 
das intenções do Sindicato.

Segundo Walter, tão logo chegue 
até a Secretaria, o pedido será ana-
lisado pelos setores competentes. 
Caso o pedido avance, a matéria vai 
passar para discussão no Conselho 
Municipal de Trânsito, sendo este o 
responsável por deliberar pela acei-
tação ou rejeição da proposta.l

Atual tarifa de ônibus é de R$ 3,65

Brasileiros preenchem todas 
as vagas no “Mais Médicos”

SAÚDE

Ed Ferreira / Estadão

O Ministério da Saúde anunciou 
nesta quarta-feira, 13, que todas as 
vagas do edital do Mais Médicos, 
aberto após a saída dos médicos 
cubanos do programa, foram preen-
chidas por profissionais brasileiros. 
Ao todo, foram 8.517 vagas. Segundo 
a pasta, chamadas para médicos es-
trangeiros não devem ser realizadas.

Brasileiros formados no exterior 
selecionaram as últimas 1.397 vagas 
para atuar em 667 localidades que 
estavam disponíveis. Eles teriam 
até as 18 horas desta quinta-feira, 
14, para optar pelas cidades onde 
atuariam.

Mas, segundo o ministério, os 
profissionais preencheram as vagas 
antes das 9 horas de hoje. Havia 
3.828 candidatos aptos a escolher lo-

calidades para trabalhar. A divulga-
ção das cidades onde eles vão atuar 
será divulgada no dia 19 deste mês. 
Em novembro do ano passado, Cuba 
tomou a decisão de solicitar o retorno 
dos mais de 8 mil médicos cubanos 
que trabalhavam no Brasil.l

Cubanos deixaram país em 2018
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Mosca do mediterrâneo vira problema 
para os produtores de melão no Estado

EXPORTAÇÃO SOB RISCO

José Aldenir / Agora RN

Conhecido pelo nome científico de Ceratitis capitata, o pequeno inserto é hoje a única barreira para as  
pretensões dos produtores do RN de conquistar um dos maiores mercados consumidores do planeta

Marcelo Hollanda
Repórter

A mosca do mediterrâneo, tam-
bém conhecida como mosca das 
frutas (Ceratitis capitata), respon-
sável por US$ 1 bilhão em prejuízos 
anuais aos fruticultores no mundo, 
é o que separa o melão potiguar do 
gigantesco mercado chinês.

Depois de contornar a exigên-
cia daquele país de abrir o mercado 
em troca da entrada da maçã chi-
nesa no Brasil, oferendo a pera no 
lugar dela para não prejudicar os 
produtores nacionais, a mosca da 
fruta é o entrave do momento.

“Estamos conduzindo expe-
rimentos e concluindo uma nova 
bateria de relatórios para provar 
de uma vez por todas que a mosca 
da fruta não pode ser hospedeiro do 
melão simplesmente porque não é 
capaz de perfurar sua casca”, lem-

brou nesta quarta-feira, 13, o dire-
tor presidente da Agrícola Famosa, 
Luiz Roberto Barcelos, maior ex-
portador da fruta no Brasil.

Nesta sexta-feira, 15, a minis-
tra da Agricultura, Tereza Cristi-
na da Costa Dias, desembarca em 

Mossoró, onde almoça com lideran-
ças da fruticultura. A ideia é que 
o Ministério da Agricultura reforce 
politicamente as negociações com 
os chineses. O almoço é oferecido 
pelo Comitê Executivo de Fruti-
cultura do Rio Grande do Norte, do 

qual Barcelos é presidente.
Segundo o agro empresário, um 

dos experimentos que está sendo 
conduzido consiste é manter exem-
plares de melão fechados junto com 
uma colônia de moscas das frutas 
para mostrar que não é possível elas 
se instalarem no interior da fruta.

Atualmente, sabe-se que elas 
atacam mais de 400 espécies fru-
tíferas, como laranja, limão-cravo, 
mexerica, tangerina, maçã, pera, 
ameixa, nectarina, pêssego, man-
ga, caju, seriguela, cajá-manga, 
goiaba, pitanga, jabuticaba, jam-
bo, mamão, acerola, cereja, ma-
racujá, entre muitas outras. Não 
há um único registro de ataque a 
melões.

Agora, segundo Barcelos, os 
chinesas querem que o melão entre 
no país após 15 dias de congela-
mento a 1,5 graus positivos por 15 
dias, o que estragaria a fruta.l

Mosca do mediterrâneo é responsável por US$ 1 bilhão em prejuízos anuais

PROJEÇÃO

Comércio de Natal espera vender 7%
a mais durante o Carnaval de 2019

José Aldenir / Agora RN

Com o Carnaval começando 
em 1º de março – no ano passado 
teve início em 13 de fevereiro –, os 
comerciantes de Natal já estão ce-
lebrando antecipadamente as boas 
vendas num mês em que normal-
mente é de baixa.

“É sinal de que teremos hotéis 
ocupados e muita gente gastando”, 
diz Derneval Júnior, presidente da 
Associação dos Lojistas do Shopping 
Midway Mall, na capital potiguar.

Este ano, um acordo com o Sin-
dicato dos Comerciários deu a folga 
da categoria para a segunda-feira de 
Carnaval, que cairá no dia 4.

Isso significa que o domingo e 
a terça-feira serão de trabalho e fa-
turamento para o lojista que quiser 
abrir e, é claro, vendedores que qui-
serem trabalhar.

Para Derneval Júnior, tudo isso 
deve favorecer a uma alta de 7% no 
faturamento do varejo em relação ao 
ano passado, quando a festa acon-

teceu em fevereiro. Outro fator que 
ajudará é o aumento do investimen-
tos do Município ligados na festa.

No Alecrim, um “atacarejo” de 
produtos carnavalescos fundado há 
15 anos – a Osvaldo Atraente – es-
pera este ano aumentar seu fatura-
mento 50% nos cinco dias de festi-
vidades carnavalescas.  Segundo a 

gerente Ana Carolina, os artigos que 
puxarão as vendas são o spray de es-
puma, o spray de confete e as fitas de 
cabelo coloridas. 

Um estudo do Sebrae mostra 
que a formalização dos pequenos 
negócios ligados ao carnaval cresceu 
312% nos últimos sete anos no Rio 
Grande do Norte.l

No Alecrim, um “atacarejo” espera este ano aumentar seu faturamento 50% 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Safra de grãos vai crescer 
1,9% neste ano, diz IBGE
A produção de cereais, leguminosas 
e oleaginosas deve fechar 2019 
com alta de 1,9% em relação à 
safra do ano passado. A previsão 
é que o país produza 230,7 
milhões de toneladas de grãos 
neste ano, ou 4,2 milhões a mais 
que no período anterior.  Este é 
o quarto prognóstico para a safra 
brasileira preparado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), realizado em janeiro deste 
ano. Apesar da alta prevista, a 
estimativa é 1,2% inferior ao terceiro 
prognóstico, realizado em dezembro 
do ano passado, quando o IBGE 
estimou uma safra de 233,4 milhões 
de toneladas.

Tony Oliveira / CNA 
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Morre aos 96 anos a atriz
e cantora Bibi Ferreira

DIVA DOS MUSICAIS

Nascida em 1º de junho de 1922, a pequena Abigail 
Izquierdo Ferreira deixa uma filha, Tereza Cristina

A atriz, cantora e diretora Bibi 
Ferreira, de 96 anos, morreu nesta 
quarta-feira, 13, de enfarte, em sua 
casa, no Rio de Janeiro. Segundo o 
empresário da atriz, Nilson Raman, 
Bibi reclamou de falta de ar e, no 
momento seguinte, já não respirava.

“Talvez a qualidade de vida que 
Bibi tivesse ali não fosse a melhor 
do mundo para ela também. Às 
vezes, a gente, de forma egoísta, se 
prende muito em querer a pessoa 
sempre ali, mas tem que entender 
se a pessoa está bem naquilo que 
está vivendo”, disse Raman.

Nascida em 1º de junho de 
1922, a pequena Abigail Izquierdo 

Ferreira, mais conhecida pelo no-
me artístico de Bibi Ferreira, era 
filha do ator Procópio Ferreira e da 
bailarina argentina Aída Izquierdo. 
Foi casada seis vezes e deixou uma 
filha, Teresa Cristina.

Sua estreia no teatro ocorreu 
quando tinha 24 dias de vida, na 
peça Manhãs de Sol, de autoria 
de Oduvaldo Vianna, substituin-
do uma boneca que desaparecera 
pouco antes do início do espetáculo. 
Em 1983, com o espetáculo Piaf, a 
Vida de uma Estrela da Canção, Bi-
bi recebeu os prêmios Mambembe 
e Molière. O corpo dela, velado no 
Rio, deverá ser cremado.l

Wilian Aguiar / Divulgação
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

““Não é sinal de saúde 
estar bem adaptado 

a uma sociedade 
doente”

(Krishnamurti)

>> Adios, Para Ti. Publicação 
semanal quase centenária, 
uma das mais tradicionais do 
jornalismo impresso sul-
americano e pioneira como 
leitura do universo feminino, 
a revista argentina “Para Ti” 
deixa de circular após 97 anos 
ininterruptos. A última edição 
chegou às bancas no dia 8 
passado. Foi criada em 1922 
pela Editorial Atlântida com 
artigos e matérias sobre moda, 
artes, decoração, gastronomia 
e entretenimento. Na foto, a 
primeira e a última edições.

>> Cirurgia. Médicos ingleses 
realizaram uma operação 
cirúrgica num feto de 24 
semanas, tendo o procedimento 
ocorrido do lado de fora do útero 
materno. O bebê, que vai nascer 
em abril, sofria de “espinha 
bífida”, uma malformação 
congênita que deixaria sua 
medula bifurcada e o impediria 
que andasse.

A ideologia de apelação
Quando Stan Lee criou seus pri-

meiros personagens de quadrinhos, 
junto com o velho parceiro Jack 
Kirby (criador do Capitão América), 
o grupo de super-heróis Quarteto 
Fantástico, em 1961, concebeu o jo-
vem Tocha Humana (Johnny Storm) 
como um jovem de classe média, ca-
belos loiros e olhos claros.

Era irmão da Mulher Invisível 
(Sue Storm) e cunhado do líder Se-
nhor Fantástico (Reed Richards). O 
biotipo dos irmãos se assemelhava 
no toque familiar que Kirby e outros 
desenhistas da Marvel davam em 
seus rabiscos e ilustrações. Então, 
54 anos depois da criação de Lee, o 
Tocha tornou-se um garoto negro.

O filme de 2015 foi um desastre 
de bilheteria, e, obviamente, não foi 
por causa da alteração étnica do per-
sonagem, apesar da grande maioria 
dos fãs refutar a iniciativa apelativa 
de prestar homenagem às questões 
políticas e sociais. Mas mostrou que 
mudanças radicais no original preju-
dicam a mística dos heróis.

Dois anos antes do fracassado 
filme do Quarteto, o filme Cavaleiro 
Solitário (o velho Zorro das balas de 
prata das revistinhas da Ebal), de 
2013, caiu do cavalo e nem a genia-
lidade do ator Johnny Depp na pele 
do índio Tonto evitou a indiferença 
dos fãs com os excessos visuais na 
concepção do personagem.

A Editora Marvel, noutro exem-
plo de equívoco provocado pela 
intempestividade ideológica desses 
tempos, poderia muito bem ter res-
gatado um antigo super-herói da Era 
de Ouro, mas acabou deixando-o no 
limbo ao anunciar que iria tirá-lo do 
armário. O primeiro Lanterna Verde 
virou gay e se manteve esquecido.

Já os fãs dos super-heróis da edi-
tora DC Comics, a rival da Marvel, 
estão mantendo uma discrição silen-
ciosa sobre o seriado da Supergirl, 
como um sinal crítico ao exagerado 
protagonismo da irmã da protago-
nista e sua namorada, duas perso-
nagens que jamais existiram nas 
aventuras da prima do Superman.

Brevemente, chega às telas do 
mundo mais uma espetaculosa odis-

seia do mítico personagem James 
Bond, o agente 007 criado em 1953 
pelo escritor britânico Ian Fleming. 
O consagrado mulherengo a serviço 
do reino terá de novo a mesma mise-
-en-scène, as mesmas armas e uma 
nova pele. Será um agente negro.

A mesma solução de aparência 
ideológica foi adotada também no 
raquítico cinema brasileiro com a 
produção biográfica que levará às 
telas as ações terroristas do líder 
comunista Carlos Marighella, morto 
em 1969 na Alameda Casa Branca, 
em São Paulo, após tentar escapar 
de um cerco policial.

O diretor do filme, o também 
ator Wagner Moura (baiano como 
Marighella), que nunca escondeu sua 
simpatia militante pelo comunismo, 
captou dez milhões de reais da Lei 
Rouanet para prestar culto ao terro-
rista e dar-lhe a pele negra do cantor 
Seu Jorge que interpretará o ativista 
de olhos verdes, do PCB e da ALN.

Sim, Carlos Marighella não era 
um negro. Era um nordestino de 
tez morena, os olhos claros, e que 
naqueles anos 60 estava mais para 
Caetano Veloso do que para Wilson 
Simonal. Só faltou o delegado Sérgio 
Fleury de vilão trans.

Tais alterações de teor político 
nas artes não me parecem relevan-
tes para classes e gêneros, e nem 
para os autores. Daniela Mercury 
continua sem produzir nada novo 
depois que assumiu um casamento 
lésbico. Há gente do movimento gay 
interpretando o ato como oportunis-
ta, assim como faz Chico Buarque 
numa retroativa rebeldia estudantil.

>> Sem pelegos. Tradição no 
Brasil, os pelegos sempre são 
mais longevos nos sindicatos 
rurais. No RN há líder sindical 
no comando desde quando eu 
tinha cabelos longos. Em breve, 
graças às reformas de Bolsonaro, 
o trabalhador rural não precisará 
correr atrás de sindicato para 
conseguir se aposentar.

>> Anos 60. Já que o tema 
das cassações políticas de meio 
século atrás voltou à baila, 
convém entender direito os 
acontecimentos no RN. É só 
folhear um clássico de 1981, do 
historiador René Dreifuss, “1964 
– A Conquista do Estado” e se 
ater à presença da USAI de John 
Kennedy em solo potiguar.

>> Atraso. Agentes da 
tradicional vanguarda do 
atraso tentam atrapalhar um 
novo projeto arquitetônico da 
Construtora Ecocil a ser erguido 
no imóvel onde funcionou o 
3º Distrito Naval, na Avenida 
Hermes da Fonseca. Com a 
FALSA premissa de que o local 
tem importância histórica e 
requer tombamento.

>> Biblioteca. A ausência de 
uma subestação de energia na 
Biblioteca Câmara Cascudo 
está impedindo uma verdadeira 
reabertura do local para o acesso 
ao público. São dezenas de 
aparelhos de ar-condicionado e 
cerca de trinta computadores 
e outros equipamentos que só 
podem ser ligados com energia.

>> Senac. A direção do Senac 
RN informou que em janeiro 
o site da instituição sofreu 
uma tentativa de invasão e 
foi preciso adotar medidas de 
segurança para prevenir novos 
ataques. As intermitências foram 
consequências do ataque, que 
provocaram também bloqueios 
“falsos positivos” para usuários.

>> Boechat. O jornalista Ricardo 
Boechat trocou mensagem com 
o gaúcho radicado natalense 
Guilherme Bier, uma hora 
antes da queda do helicóptero. 
Nas mensagens por e-mail, ele 
respondeu sobre polêmicas e 
agradeceu o envio do artigo que o 
ex-ministro Henrique Alves havia 
escrito no domingo.

Gente, Bibi Ferreira
também? 

Chega logo, 2020! 

(Rogério Pereira)

Bibi se foi
no dia do

mimimi supremo. 

(Ugo Vernomentti)

Quando a miss RN
vinha das castanhas as
feias chupavam cajus. 

(Júlio Mazenga)

PICARDIA NAS REDES
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...do portal UOL Notícias: 
“Defensoria vê indícios de 
fuzilamento em ação policial 
que matou 13 no Rio”;
 
...do coordenador do 
MTST e ex-presidenciável 
Guilherme Boulos (PSOL): 
“Chico Mendes será sempre 
lembrado por sua luta e 
dignidade. Ricardo Salles 
irá pra lata do lixo da 
História”; 

...da revista Veja: “Decreto 
que muda Lei de Acesso 
viola Constituição, diz órgão 
do MPF”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Pequena bancada. A Assembleia 
Legislativa do RN segue o mesmo 
caminho do Senado Federal quando 
o assunto é a bancada feminina. Dos 
24 deputados estaduais do Legislativo 
potiguar, somente três são mulheres: 
Cristiane Dantas, Eudiane Macedo 
e Isolda Dantas. O trio, inclusive, 
já se uniu nesses primeiros dias 
da legislatura em torno da Frente 
Parlamentar da Mulher, presidida por 
Cristiane Dantas. O fórum mantém o 
constante debate sobre assuntos que 
envolvem a mulher.  
À coluna, a deputada Eudiane garantiu 
que a bancada feminina na AL estará 
sempre a postos na luta pelas políticas 
públicas para as mulheres do Estado.  
Em tempo: a Agência Senado publicou 
nesta segunda-feira uma reportagem 
sobre a presença  das mulheres no 
Congresso, e ressaltou que a bancada 
feminina no Senado terá apenas 12 
(!) senadoras nesta Legislatura, o que 
corresponde a 14,8% do total de 81 
cadeiras.

>> Alerta. “Quero parabenizar pela 
audiência pública realizada ontem 
na Assembleia sobre a situação das 
barragens. Como ajudante de ordem 
do ex-governador Vivaldo Costa, 
pude acompanhar a construção, em 
100 dias, da barragem das Traíras, 
e essa barragem hoje precisa de 
restauração”. O alerta foi feito pelo 
deputado estadual Coronel Azevedo, 
ao comentar sobre a indicação 
do seu nome como líder do bloco 
formado pelos partidos PSL e PSD na 
Assembleia Legislativa.  
Na ocasião, ele também falou sobre 
a sua eleição como vice-presidente 
do Legislativo Estadual no segundo 
biênio da atual legislatura.

>> Ao vivo. A governadora Fáti-
ma Bezerra começou o dia nesta 
quarta-feira com uma entrevista ao 
vivo para a GloboNews, direto do 
seu gabinete na Governadoria. Em 
pauta, o calendário de pagamento dos 
salários dos servidores. A gestora do 
PT afirmou à emissora que nesta sex-
ta-feira, dia 15, serão creditados os 
pagamentos de todos os funcionários 
da Segurança Pública, e garantiu que 
no próximo dia 28 o Estado conclui 
o pagamento dos salários de todo o 
funcionalismo.  
Fátima ressaltou na entrevista que o 
objetivo imediato de sua administra-
ção é dar previsibilidade aos servi-
dores. “Estamos na luta por receitas 
extras para quitar os atrasados”, 
garantiu a governadora.

>> Exclusivo. Entrevistada desta terça-feira no programa Gazeta 
Notícias, na TV Gazeta RN, a deputada Eudiane Macedo chegou 
com uma informação exclusiva, após sair da primeira reunião 
de líderes da Assembleia: o pedido de urgência na tramitação do 
projeto do Governo Fátima Bezerra de antecipação dos royalties 
do petróleo para pagamentos de salários atrasados dos servidores 
do Estado tinha sido acatado pelos deputados que partipavam da 
reunião. Como resultado, a matéria não foi discutida nas comissões. 
Para a parlamentar, líder do bloco PTC-PR, o legislativo acertou ao 
ajudar a apressar a liberação dos recursos para pagar os salários  
atrasados.  
 
>> Vitória. O aval dos parlamentares do Estado para a tramitação 
do projeto em regime de urgência pode ser considerado como a 
primeira vitória da atual gestão na Assembleia Legislativa.  
Agora, é aguardar o resultado da votação do projeto, que acontece 
hoje, em sessão ordinária no plenário da Casa. 
Segundo se comenta nos bastidores, o Governo deverá sair 
comemorando o resultado.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire
14.02.2019

Instagram

No Centro 
Administrativo, 
aquela imagem de 
amizade explícita 
entre a governadora 
Fátima Bezerra e 
o seu vice Antenor 
Roberto

>> Pesquisa publicada.  
Um novo estudo publicado no 
New Journal of Chemistry por 
pesquisadores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) abre caminhos para 
a realização de tratamentos 
mais efetivos contra o Câncer,  
usando o direcionamento de 
nanopartículas.  
Trata-se de uma terapia dire-
cionada que permite atacar so-
mente as células cancerosas, ao 
contrário da quimioterapia que 
também afeta as células nor-
mais e provoca muitos efeitos 
negativos à saúde dos pacientes. 
No entanto, este tratamento é 
ainda muito complexo e caro, o 
que dificulta sua popularização. 
No novo estudo, os cientistas 
modificaram, de forma sim-
plificada, nanopartículas de 
ouro através da inserção, em 
sua superfície, de quinoxalinas 
sintetizadas.

>> Arte potiguar. A Assem-
bleia Legislativa, mais uma 
vez, abre as portas para a arte 
potiguar. Nesta quinta- feira, 
14, começa a terceira edição 
da Mostra de Arte & Cultura 
no Memorial, com exposição 
de obras do artista plástico 
potiguar Flávio Freitas. O 
pintor terá bate-papo com o 
público durante a abertura da 
edição, que ocorre às 11h, na 
sede do Memorial da Cultura e 
do Legislativo Potiguar.

Instagram

Bancada feminina na 
Assembleia Legislativa 

unida em torno da Frente 
Parlamentar da Mulher, 

fórum permanente de 
debates sobre direito e 

políticas públicas voltadas 
para as mulheres do RN

Senador do RN Jean-Paul Prates em visita 
ao embaixador de Cuba no Brasil, Rolando 

Gómez Gonzalez, nesta terça-feira, para 
uma conversa sobre o fortalecimento 

do desenvolvimento energético 
latinoamericano

Mais uma da 
supermodelo potiguar 

Rafaelly Xavier na 
passarela, em desfile da 
coleção Outono 2019 da 
bombadíssima marca 
Sherri Hill, na semana 
de moda de Nova York. 

A coluna aproveita para 
fazer um conserto: na 

foto publicada ontem, a 
potiguar não desfilava 
pela Vogue, mas pela 

Custo Barcelona, em NY

Instagram

Andrew Rios
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Cleo Loyola, ex-mulher do serta-
nejo Luciano, divulgou uma série de 
vídeos no Instagram em que acusa o 
filho deles, Wesley Camargo, de a ter 
espancado por três vezes.

“Estava tendo um churrasco e ele 
bebeu demais com os amigos e come-

çou a discutir comigo. E ele me bateu 
muito, me espancou muito. Wesley 
me espancou três vezes. Em uma das 
vezes ele tentou me matar, e da últi-
ma vez ele bateu tanto na minha cara 
e na minha boca que essa ‘liguinha’ 
aqui (que tem entre o lábio e a mandí-

bula inferior) arrebentou”, completou, 
mostrando a boca machucada.

Na imagens, Cleo também pede 
perdão para Luciano pelas acusações 
feitas contra o sertanejo nas redes 
sociais. “Se eu errei, Luciano, me per-
doe. De verdade”, completou.l

NOVELAS

HORÓSCOPO

Vai contar com boas energias para cuidar de 
assuntos financeiros. Se surgir a chance de passear 
ou fazer uma viagem rápida, vá em frente! No amor, 
deixe assuntos polêmicos para outro momento.

As mudanças estão favorecidas, seja no trabalho, 
na aparência ou nos planos a longo prazo. 
Ótimas energias para encerrar um ciclo e iniciar 
algo novo. Altos e baixos em romance à distância.

As finanças recebem boas energias. Mesmo 
assim, pense bem antes de comprar algo ou 
emprestar dinheiro a alguém. Preste atenção ao 
seu sexto sentido. 

O desejo de se arriscar no serviço deve crescer. 
Mas talvez não seja o momento ideal para uma 
mudança de cargo ou emprego. Marte favorece 
o trabalho em parceria ou sociedade. 

Você sabe o que quer e não vai desistir 
facilmente dos seus planos, mas não deixe 
que isso desgaste sua imagem no trabalho. 
Procure agir nos bastidores. 

Sua disposição para o serviço deve causar 
uma ótima impressão nos colegas. Vai sobrar 
energia até para cuidar da saúde. Se pensa em 
reatar com um ex-amor, pode se decepcionar.

 Sua disposição para cuidar das tarefas de 
rotina pode surpreender. Mantenha seus 
objetivos e planos em segredo. Sua intuição 
se torna mais aguçada. 

Hoje, trabalho feito nos bastidores pode ser a 
melhor opção. É melhor não confiar demais 
nos colegas e evitar falar demais. Marte agita a 
paquera e envia ótimas energias para o romance.

Podem surgir boas oportunidades de 
crescimento na profissão. As amizades 
ganham destaque, mas a tensão continua 
desgastando alguns relacionamentos.

No trabalho, poderá contar com o seu 
carisma para melhorar o convívio com 
colegas e clientes. Astral favorável para fazer 
alguns reparos em casa. 

Apesar da sua ambição, atritos com os colegas 
podem te atrapalhar. Equilibre melhor seu tempo 
entre a carreira e o pessoal de casa. Há chance de 
se envolver em uma paquera à distância.

Use bons argumentos para convencer 
clientes ou colegas a fazerem o que você 
deseja. Mas o excesso de dedicação ao 
trabalho deve deixar a família chateada. 

Feijão se finge de doente para Louise. Gabriel fica abalado ao ver Luz com Júnior e Eurico. Luz vai ao 
casarão à procura de Gabriel e desmaia ao ver Murilo. Murilo pede que Luz interceda a seu favor junto a 
Sóstenes. Valentina se descontrola quando Eurico informa o resultado da audiência. 

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)

A Guardiã se revolta contra Isabel e a ameaça, mas André liberta a moça. Marcelo afirma a Alain que investigará 
documentação do casarão de Julia. Alain acredita que Isabel possa ter dopado Cris. Alain discute com Isabel, e 
Priscila fica magoada com o pai. Mauro se insinua para Gigi durante as gravações do filme. 

ESPELHO DA VIDA

Álamo tenta acalmar Madá. Raimundo se sensibiliza com as palavras de acusação de Janaína. Quinzinho 
conta a Candé sobre seu envolvimento com Dandara. Mercedes chantageia Herculano e afirma ter quitado a 
dívida do empresário com Cerqueira. Janaína fica surpresa quando Raimundo a procura. 

VERÃO 90

Filho de Luciano é acusado de bater na mãe
AGRESSIVO

Divulgação

Wesley Camargo com o pai, Luciano

Segundo ex-mulher do cantor sertanejo, filho deles a espancou por três vezes
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 39

QBCJ
UMBILICAL

FIDELIDADE
NREMOVER

OTIRASSAD
VARALALGO

DAHCHA
BARCOAVELA

BHPAIOL
NOVATORP
PALMANOEL

VPATIOSI
CISNERMT

SHASTEAR
TAVERNEIRO

Pares das
damas na

dança 

Antônimo
de "des-
lealdade"

Carreira
rápida do

cavalo

Corda para
estender
roupas

Vinho es-
pumante,
branco ou

rosado

Proteção
do motor 
do carro

Ana Hick-
mann,

apresen-
tadora

O plano 
alternativo

Forma de
venda de
gasolina

(?) Rosa, 
composi-

tor carioca

Parte
interna
da mão

Local do
recreio
escolar

(pl.)

Massa de
água

salgada

Aditivo do
sal de

cozinha
(símbolo)

Interjei-
ção para
chamar

Ave como
o Patinho
Feio (Lit.)

Vendedor
de vinho a

varejo

Ambiente
(pl.)

Senhora;
anciã

Secreção hepática 
que auxilia a digestão

"O bom cabrito não
(?)" (dito) 

Cordão (?):
liga o feto
à placenta

Parque on-
de se situa
o Museu
Histórico
Nacional 

Cerimônia
religiosa
Cozinha
no forno

Pedra es-
verdeada
Devagar;

lento

Lhe + o
(Gram.)
Alguma
coisa

Veículo im-
pulsionado
pelo vento

Calouro Apalpar 

Depósito
de pólvora

Consoantes
de "rapa"
Oposto de

"sul"

Tirar do
lugar

Enraivecer;
enfurecer 

Erguer a
bandeira 

5/cisne — paiol — palma. 6/novato. 10/fidelidade — taverneiro.
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN - CNPJ: 
01.612.396/0001-90. Contratado: A.A DE S. WANDERLEY (DROGAFARMA) – CNPJ: 
04.279.658/0001-35. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E 
EVENTUAL DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. Valor estimado global: R$ 186.079,56 (cento e oitenta e seis 
m i l ,  s e t e n t a  e  n o v e  r e a i s  e  c i n q ü e n t a  e  s e i s  c e n t a v o s ) .  I t e n s :  
02,03,05,06,08,10,11,13,15,17,19,21,23,24,26,31,32,33,34,37,38,43,44,49,51,52,54,57,59
,63,65,66,69,72,76,78,85,88,89,91,92,95,97,98,100,101,104,106,107,110,114,117,118,121
,122,125,129,130,134,137. Data da assinatura da ata: 11.12.2018. Vigência: 12 (meses). 
OBS: Contrato oriundo da PP SRP N°. 024/2018. Para obtenção da Ata de Registro de 
P r e ç o s  c o m p l e t a ,  o s  i n t e r e s s a d o s  d e v e m  e n v i a r  e - m a i l  p a r a  
licitacao@saomigueldogostoso.rn.gov.br – contato: 84-3263-4181. José Renato Teixeira de 
Souza – Prefeito Municipal – pelo Promitente Contratante e A.A De S. Wanderley 
(Drogafarma) – pela Promitente Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 007/2019 – PMT

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço POR ITEM. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 
MATERIAIS E INSUMOS DE USO MÉDICO E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Data/hora/local: 
28 de fevereiro de 2019, às 14 Horas, Sala da Comissão Permanente de Licitação, Sede da 
Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª Andar, Centro – Cep 59.584-000 
– Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos estão disponíveis na Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, no Horário Das 08h às 14h, 
no site http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

Thiago Antunes Bezerra
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

Touros/RN, 13 de fevereiro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DA 21ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE NATAL SECRETARIA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL

Fórum Des. Miguel Seabra Fagundes
Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP 59064-250, tel. 3616-9555

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

TEREZINHA DE JESUS GOES PEREIRA DA SILVA
Técnica Judiciária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2019/2020
O Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orien-
tação e Formação Profissional do Estado do Rio Grande do Norte – SENALBA/RN, por seu Presiden-
te, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos previstos na Lei 5.452/43 (CLT), na 
Constituição Federal e no Estatuto vigente, CONVOCA os empregados das empresas (Instituições, 
Entidades e Organizações) cujas atividades são: Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de 
Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio Grande do Norte e outros por semelhança ou 
similitude, representados pelos representantes do poder econômico – FENAC – FEDERAÇÃO NA-
CIONAL DE CULTURA: Entidades/Empresas da área de representatividade sindical das entidades 
signatárias em todo o Estado do Rio Grande do Norte, quais sejam: Empresas/Entidades de Cursos 
Livres (cursos de idiomas, informática, música, dança, ballet, teatro, cursos via internet e outros à 
distância, e similares) Berçários, Creches, Orfanatos, Abrigos, Casas Lares, Asilos de Idosos e de 
Geriatria, Casas de Assistência aos Deficientes, Clubes de Mães e Grêmios Beneficentes, Cursos 
de Formação Profissional, Circenses, Bibliotecas, Museus, Agremiações e Sociedades Civis em 
Geral, sem fins lucrativos, Organizações não Governamentais, Eventos Culturais e Artísticos, Lojas 
Maçônicas, Casas de Retiro, Congregações Religiosas, Irmandades, Institutos Religiosos, Mitras 
Diocesanas e outras entidades de Formação e Cultura Religiosa, Entidades de Cantos, Corais e 
Cultura de Etnias, Orquestras, Artes Plásticas, Entidades de Integração Empresa Escola, Entidades/
Empresas Recreativas (exceto de predomínio esportivo profissional), Clubes Recreativos e Sociais, 
Fundações, Academias de Ginástica, Empresa de Desenvolvimento e Recrutamento de Recursos 
Humanos, Associações e Conselhos Comunitários, Sociedades, Movimentos Assistenciais e Bene-
ficentes e outras atuantes nas áreas Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e 
Formação Profissional.  Podendo celebrar Convenções/ Dissídio Coletivo e outros por similitude, 
respeitando-se a respectiva data-base (MAIO), para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA a realizar-se na sede do sindicato na Praça João Tibúrcio, nº 27 – Cidade Alta – Natal/RN, 
no dia 25/02/2019, ás 17:30 (dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação. Não sendo 
obtido o quorum em primeira convocação, os trabalhos realizar-se-ão em segunda convocação 
ás 18:00 (dezoito horas), qualquer que seja o número dos trabalhadores presentes, para tratar da 
seguinte ordem do dia: Observando os direitos e deveres individuais e coletivos, art. 5º e direitos 
sociais, art 6º, 7º e 8º com os respectivos parágrafos da Constituição Federal: a) REAJUSTE SALA-
RIAL; b) GANHO REAL; c) MANUTENÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS; d) BENEFÍCIO SOCIAL FA-
MILIAR; e) COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO; f) AUTORIZAÇÃO PARA OS DIRETORES SINDICAIS 
PROMOVEREM NEGOCIAÇÃO DIRETA; g) PROMOVER MESA REDONDA JUNTO AO MTE-DRT; 
h) EM SE ESGOTANDO AS POSSIBILIDADES DE NEGOCIAÇÃO DIRETA OU POR MEDIAÇÃO 
INTENTAR-SE COM O LITÍGIO NA JUSTIÇA DO TRABALHO COM A FINALIDADE DE GARANTIR 
A DATA-BASE; i) INSTAURAÇÃO DE DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA; j) ASSEMBLÉIA PER-
MANENTE; k) ASSUNTOS GERAIS.

Natal (RN), 12 de fevereiro de 2019.
Edinaldo Fernandes Gomes -  Presidente

Praça João Tibúrcio, nº 27 – Cidade Alta - Natal - RN - 59025-480 -CNPj: 09.428.194/0001-03 - 
Fone: (0**84) 3211-7281- (0**84) 3211-0121 - Código da Entidade Sindical: 000.809.87729-5 - Site: 

www.senalbarn.com.br -  senalbarn1986@gmail.com

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GILENO VARELLA DA CAMARA, CPF: 002.638.424-87, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema, a Renovação da Licença Simplificada Nº 2013-068154/TEC/RLS-0513, com validade 
até 05/05/2019, para extração de areia desenvolvida no leito do Rio Potengi, em uma área de 
8,1 ha. com volume de 1.000 m3/mês, área inserida no processo ANM nº 848.480/2012, com 
área total de 43,43 hectares.

Gileno Varella da Camara
Empreendedor

MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A.
CNPJ: 08.131.773/0001-19 - NIRE: 2430000128-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS

Ficam convocados os Srs. Acionistas da MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A., a com-
parecerem a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30/03/2019, às 10h, em 
primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 51% 
(cinqüenta e um por cento) do capital social com direito de voto, em sua sede social, situ-
ada na Mina Brejuí, BR 427, Km 7, Zona Rural, Currais Novos/RN, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório e Demonstrações Financeiras do Exercício 
social findo em 31/12/2018; b) Aprovação do Balanço Geral da Empresa encerrado em 
31/12/2018; c) Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31/12/2018; d) Outras 
deliberações de interesse da sociedade. Outrossim, comunicamos aos Srs. Acionistas, 
que se acham a disposição na sede social os documentos de que trata o artigo 133 da 
Lei 6.404/76. Currais Novos/RN, 13/02/2019. ROBERTO LUIZ SOARES DE ARAÚJO - 
Presidente do Conselho de Administração.

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

SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATORIO Nº. 001/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNE-
CIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA ALUIZIO ALVES.     
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE REABERTURA DOS PRAZOS 
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que considerando 
o Memorando nº. 087/2019 da Secretaria Municipal de Saúde com as alterações solicitadas ficam reabertos 
os prazos do processo em comento. A sessão pública dar-se-á no dia 28/02/2019 às 08h15min, na sede da 
Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/
servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
as 17h00min. Macaíba/RN, 13/02/2019. Pregoeiro/PMM.

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Maxaranguape, CNPJ 08.170.540/0001-25, 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 para a 
Reforma e Revitalização da Orla da Barra de Maxaranguape/RN, localizada na 
Rua 15 de Novembro, Centro do Município de Maxaranguape/RN.

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 004/2019 – PMT

Touros/RN, 13 de fevereiro de 2019.
Thiago Antunes Bezerra - Pregoeiro

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço POR ITEM. Objeto: Registro de 
preços para eventual aquisição de material hidráulico e de construção, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Data/hora/local: 27 de 
fevereiro de 2019, às 14 Horas, Sala da Comissão Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura 
de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª Andar, Centro – Cep 59.584-000 – 
Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos estão disponíveis na Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, no Horário Das 08h às 14h, no 
site http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

Polícia interdita alojamento 
das bases do Botafogo, no Rio

PREVENÇÃO

Vitor Silva / Botafogo FR

Ação acontece após denúncias de que local não 
tinha segurança, com problemas na estrutura

A Polícia Civil interditou para 
perícia o alojamento do estádio Caio 
Martins, em Niterói, utilizado pelas 
categorias de base do Botafogo. A 
interdição aconteceu após denún-
cias de que o local não apresentava 
segurança, com problemas na estru-
tura e na fiação elétrica. Segundo a 
Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DPCA) de Niterói, foi 
aberta investigação para apurar as 
denúncias. Equipes da especializada 
foram ao Caio Martins e constata-
ram rachaduras na parede e fiação 
elétrica inadequada. Em função 

disso, os agentes interditaram o alo-
jamento para realização de perícia.

Caio Martins, alojamento do Botafogo


