
NATAL
Segunda-feira,
21 de janeiro de 2019 
Edição nº 474 | ano 3

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

w w w . a g o r a r n . c o m . b r

Preço dos imóveis deve 
subir mais de 50% no RN

Estado quer elevar área da 
fruticultura de exportação

Previsão é do empresário Caio Fernandes. Com menos de 500 unidades novas paradas no mercado e
gerando despesa, construtoras e imobiliárias da Região Metropolitana esperam “milagre econômico”.

Processo vai começar pela expansão da área livre da 
mosca da fruta, com mais barreiras fitossanitárias.

PÓS-CRISE 08

PRODUÇÃO 10

Meta do Idiarn é expandir área livre da mosca da fruta em mais de 6,4 mil Km²
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Presidente Bolsonaro e Hélio

José Aldenir / Agora RN

Coronel Azevedo 
defende valorização 
dos policiais antes 
de equipamentos
Deputado estadual eleito diz que 
governo de Fátima Bezerra (PT) 
deve priorizar regularização de 
salários antes de adquirir novos 
equipamentos.

CENTENÁRIO 04

Haroldo Azevedo faz 
homenagem ao pai, 
Alinio Azevedo, que 
faria 100 anos hoje
“Homem bondoso, ameno, 
educado, gentil, amigo, cordato foi 
dele que recebi as maiores lições 
de vida”, escreve empresário.
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Nomeações travadas

Pelo menos cinco auxiliares da governadora Fátima Bezerra (PT) – três do 
primeiro e dois do segundo escalão – estão impedidos de assumirem seus 
cargos na gestão. Servidores efetivos do IBGE e da UFRN, os secretários 

Aldemir Freire (Planejamento e Finanças) e Cipriano Maia (Saúde) aguardam 
liberação dos órgãos em que trabalham para integrarem a administração. Os dois 
estão de férias em janeiro e aguardam a finalização dos processos de cessão. Quem 
está na mesma situação é o novo presidente da Caern, Roberto Linhares, que é 
funcionário da Caixa. Outro secretário já indicado, mas que ainda não tomou posse, 
é Fernando Mineiro (Gestão de Projetos e Articulação Institucional). Deputado 
estadual até dia 31 de janeiro, o parlamentar só vai assumir no governo no mês que 
vem. Colega sua de Assembleia, a deputada Márcia Maia também aguarda o fim do 
mandato para assumir a Agência de Fomento (AGN).

>> Renúncia. O senador eleito 
Styvenson Valentim (Rede) abriu 
mão do chamado auxílio-mudança, 
benefício no valor de R$ 33,7 mil 
concedido aos parlamentares em 
início de mandato. “A única mudança 
que recebi foi a de representar 
com respeito, honra e coerência 
a população norte-rio-grandense. 
A mudança que queremos é na 
política”, explicou o comandante da 
PM, pelas redes sociais.

>> Outro discurso. Terceiro 
colocado na disputa pelo Senado em 
2018, o ex-governador e ex-senador 
Geraldo Melo (PSDB) ironizou 
de certo modo, em publicação no 
Facebook, os últimos pedidos feitos 
pela governadora Fátima Bezerra 
(PT) ao Governo Federal e seus 
órgãos. “Parece que a governadora já 
não está considerando o presidente 
Bolsonaro aquele fascista cruel e 
antidemocrático de que o PT falava e 
fala”, afirmou.

>> Substituto. O prefeito Álvaro 
Dias deve nomear no início 
desta semana o novo secretário 
de Planejamento de Natal. O 
especialista em Gestão Pública pela 
UFRN Marcus Demétrius Fonsêca, 
consultor em Planejamento 
Estratégico e Modernização da 
Administração Pública, é um dos 
cotados para assumir o posto – 
que está vago desde a saída da 
secretária Virgínia Ferreira, que 
foi nomeada para a Secretaria 
de Administração e Recursos 
Humanos do Estado.

>> Traição. O deputado estadual 
eleito Sandro Pimentel (PSOL), 
que teve a diplomação suspensa 
em caráter liminar pela Justiça 
Eleitoral, criticou o correligionário 
Robério Paulino por ter ingressado 
em seu processo como “parte 
interessada” e por ter lançado um 
manifesto em que pede para ser 
diplomado no lugar do colega de 
partido. “Ele deve estar doido por 
um mandato. Eu fiquei triste e 
com um misto de... até de traição”, 
afirmou, em entrevista à Band.

>> Reforma. A Fortaleza dos Reis 
Magos, um dos principais cartões 
postais de Natal, será reaberta para 
visitação apenas em novembro deste 
ano. A iniciativa prevê atender a 
alta estação de 2020, de acordo com 
a Fundação José Augusto (FJA) e 
Secretaria Estadual de Turismo 
(SETUR). Atualmente, o ponto 
turístico está fechado devido as obras 
de restauração que se iniciaram em 
dezembro do ano passado. Estão 
sendo investidos R$ 3,9 milhões na 
estrutura.

>> Sessão extraordinária. 
Presidente em exercício da Câmara 
de Natal, a vereadora Nina Souza 
(PDT) convocou os parlamentares que 
compõem a Casa para uma sessão 
extraordinária que está marcada 
para a quarta-feira, 23, a partir das 
11h. Os vereadores vão discutir 
mudanças no Regimento Interno e 
também o projeto de lei que institui 
tratamento diferenciado a empresas 
de pequeno porte do município.

“ Existe um
grande esforço para 

desgastar Bolsonaro”
Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa 

Civil, sobre caso do Coaf envolvendo 
Flávio Bolsonaro, filho do presidente

>> Mudança. O deputado 
federal eleito Benes Leocádio 
(foto), o mais votado entre 
os oito eleitos no Rio Grande 
do Norte, deve migrar para 
o PRB na próxima janela 
partidária. O PTC, partido 
pelo qual ele foi eleito, 
não atingiu a cláusula de 
desempenho nas eleições 
2018 e vai perder o acesso 
ao fundo partidário. Com 
isso, a sigla deverá deixar 
de existir, se unindo a outra 
legenda.

José Aldenir / Agora RN
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Fraxe: Gestão não tem 
“musculatura” para 
recuperar estradas

O ex-diretor do Departamento 
de Estradas de Rodagens (DER) no 
Rio Grande do Norte, Jorge Ernesto 
Fraxe, admitiu que, hoje, o Estado 
não tem condições financeiras de 
recuperar as estradas espalhadas 
pelo território potiguar. Ele revelou 
ainda que o Executivo jamais 
conseguiu recursos próprios para 
auxiliar as obras do DER. O balanço 
foi feito após sua despedida da 
administração indireta.

“O que eu fiz no DER foi 
graças ao dinheiro do imposto de 
combustível e dos recursos da 
Caixa Econômica Federal, do Banco 
do Brasil e do Banco Mundial. Do 
orçamento do Estado, não veio 
nada, porque o Estado não tem 
musculatura econômico-financeira 
para investir”, disse, em entrevista 
concedida ao programa Agora em 
Debate, na Agora FM (97,9).

De acordo com Fraxe, a 
prioridade da Secretaria de 
Planejamento e das Finanças 
(Seplan), liderada no governo 
anterior por Gustavo Nogueira, 
era conseguir pagar a folha dos 
servidores. Por isso, nenhum aporte 
financeiro chegava ao DER.

Fraxe também afirmou que 
a malha estadual das rodovias 
potiguares, que hoje corre por cerca 
de 3.200 Km, “é precária”. Segundo 
ele, “80% da malha tem deficiência 
graves na estrutura de pavimento, 
no sistema de drenagem, no 
sistema de sinalização e na 
geometria das pistas”.

Ele explicou que isso acontece 
porque grande parte da malha 
veio sendo construída ao longo de 
50 anos sobre caminhos antigos 
e estradas carroçáveis, o que 
fragilizou toda a estrutura. l

José Aldenir / Agora RN

Ex-diretor do DER Jorge Fraxe
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Meu pai, minha referência, meu ídolo maior

Hoje é o centenário de 
nascimento do meu 
pai, Alinio Cunha de 
Azevedo. Nascido em 
21.01.1919 e falecido 
em 02.02.2003, era 
natural de Jardim do 
Seridó (RN), filho de 

Antônio Antídio de Azevedo e Alice Cunha 
de Azevedo. Seu pai foi tabelião público, 
poeta e trovador, membro da Academia 
Norteriograndense de Letras, assim como 
seu sogro, o professor e advogado Francisco 
Ivo Cavalcanti. Sua mãe Alice, católica pra-
ticamente, membro de tradicional família 
seridoense, filha do coronel Felinto Elysio 
de Oliveira Azevedo, deputado provincial 
na Monarquia por dois mandatos e deputado 
estadual na República por sete mandatos, havi-
do sido presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado e nessa condição, por duas vezes, exerceu 
na interinidade o Governo do Estado do RN. Era 
irmão de Max Cunha de Azevedo, professor uni-
versitário aposentado e Ednah Cunha de Azeve-
do, alta funcionária do INPS, já falecida.

Foi casado com Hélia Cavalcanti de Azeve-
do (1925-20170), falecida aos 92 anos de idade, 
e teve três filhos, Flávio José Cavalcanti de 
Azevedo, casado com Maria Lucia Andrade de 
Azevedo; Maria Alice Azevedo de Sá Leitão ca-
sada com Mario Roberto Medeiros de Sá Leitão, 
e Haroldo Cavalcanti de Azevedo casado com 
Ana Lucia Motta de Azevedo, além dos netos 
Claudine, Silvane, Candice, Helaine, Alinio Ne-
to, Haroldo Filho, Ana Flavia, Sergio Henrique 
e Luciana e os bisnetos Gustavo, Luis Eduardo, 
Victor, Ana Beatriz, Maria Isabel, Bianca, Ge-
orge, Luis Henrique, Sophia, Lara, Carolina e 
Alice.

Meu pai era uma pessoa extraordinária. 
Sua vida foi dedicada à família e à sociedade.   
Alinio Cunha de Azevedo foi um exemplo de 
honestidade, cortesia constante, bom humor e 
descrição notável. Tinha um sorriso gentil e mo-
dos de diplomata. Deixou uma lacuna imensa na 
sociedade e uma saudade enorme na sua família 
e amigos. Homem de uma visão fantástica, uma 
das suas marcas foi o seu empreendedorismo. 
Foi fundador, sócio e presidente do Conselho de 
todas as empresas hoje pertencentes aos seus 
filhos. Empresário e agropecuarista, foi tabelião 

do 4º Ofício de Notas de Natal por 
mais de 40 anos, sucedendo ao seu pai Antídio 
de Azevedo.

Homem bondoso, ameno, educado, gentil, 
amigo, cordato foi dele que recebi as maiores 
lições de vida, de correção e de seriedade. Tinha 
um senso de justiça raro e era um verdadeiro 
gentlemen. Foi elegante até seu último minuto. 
Nunca pronunciou na sua doença final as pala-
vras dor ou morte. Da minha mãe, Helia Caval-
canti de Azevedo herdei toda minha organização 
e do meu pai a disciplina e seriedade. Com pou-
cas palavras ou mesmo um simples olhar, ele 
colocava tudo nos seus devidos lugares. Jamais 
permitia a discórdia. Fazia tudo pela união.

Amava sua terra natal, Jardim do Seridó. 
Apaixonado pela agropecuária, seu hobby era a 
“Fazenda Sombrio”, onde nasceu, e onde passa-
va a metade da semana cuidado do gado e em 
contato com o campo, gosto herdado do seu avô 
o Coronel Felinto Elysio, um dos mais importan-
tes patriarcas e líderes políticos do Seridó.

Desportista quando jovem, teve atuação 
destacada principalmente no remo e no futebol, 
como remador do Centro Náutico Potengí e jo-
gador do Santa Cruz Futebol Clube. Foi um dos 
fundadores da Flotilha de Snips do Iate Clube do 
Natal e membro  do Conselho do Pâmpano Es-
porte Clube. Um dos entusiastas da Anorc, per-
tenceu ao Rotary Club, foi um dos pioneiros do 
radioamadorismo potiguar, sendo ex-presidente 
da LABRE/RN  e um dos líderes da Maçonaria 
no RN.

Nunca o vi criticar quem quer que seja. 
Quando não gostava de algo ou de alguém, 

simplesmente calava e ignorava. Ajudava 
a todos que o procuravam. Bastava saber 
que um amigo se encontrava em dificulda-
des, para se oferecer e tentar ajudar. Nada 
cobrava dos amigos ou de quem não podia 
pagar no seu Quarto Ofício de Notas, na 
Ribeira. Foi no seu Cartório que tive uma 
das melhores escolas de vida, onde aprendi 
a redigir, copiando ou transcrevendo nos 
pesados livros de outrora, procurações e 
escrituras públicas de compra e venda.

 Uma das coisas mais acertadas que 
fiz na vida foi batizar um dos meus filhos 
com o seu nome. Tenho certeza de que 
Alinio Cunha de Azevedo Neto honra o 
nome que recebeu ao ser batizado, sendo 

hoje cidadão norte-americano e COO do Little 
Nell Hotel Group, integrante do segundo maior 
grupo de hotéis e resort de esqui dos USA.

Para mim, sempre tive em conta “Deus no 
Céu e meu Pai na Terra”. Ainda não me acos-
tumei com a sua ausência, mesmo decorridos 
16 anos da sua partida. Sinto muito a sua falta 
ainda hoje.

Presto uma homenagem ao meu querido 
pai todos os dias na programação musical da 
Rádio Cidade, a 94 FM de Natal,  empresa da 
qual também foi fundador. Toca diariamente na 
programação musical da emissora,  duas musi-
cas que me trazem sua memória: “Pai” e “Meu 
querido, meu velho, meu amigo”,  interpretadas 
pelos cantores Fábio Junior e Roberto Carlos. 

Serei um homem realizado se conseguir ser 
para os meus filhos, a metade do que meu pai 
representa para todos nós! Ele foi e sempre será 
o nosso maior orgulho, um verdadeiro ídolo. Dei-
xou-nos exemplos de uma força de vontade de 
fazer e de querer realizar, atributos dos grandes 
homens. Acredito que nosso querido e saudoso 
pai continua entre nós. Nos momentos impor-
tantes, principalmente os mais difíceis e de dú-
vida, fico horas sentado num banco de madeira 
e embaixo de uma frondosa árvore junto ao seu 
túmulo no Cemitério de Emaús, orando e pedin-
do seus conselhos. Ao sair do Cemitério, sigo o 
que o meu coração está a indicar. Tenho plena 
convicção de que ele continua a nos orientar e 
seguir nossos passos.

HAROLDO AZEVEDO
21.01.2019

Centenário de nascimento de Alinio Cunha de Azevedo
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Hoje é o centenário de 
nascimento do meu 
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21.01.1919 e falecido 
em 02.02.2003, era 
natural de Jardim do 
Seridó (RN), filho de 

Antônio Antídio de Azevedo e Alice Cunha 
de Azevedo. Seu pai foi tabelião público, 
poeta e trovador, membro da Academia 
Norteriograndense de Letras, assim como 
seu sogro, o professor e advogado Francisco 
Ivo Cavalcanti. Sua mãe Alice, católica pra-
ticamente, membro de tradicional família 
seridoense, filha do coronel Felinto Elysio 
de Oliveira Azevedo, deputado provincial 
na Monarquia por dois mandatos e deputado 
estadual na República por sete mandatos, havi-
do sido presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado e nessa condição, por duas vezes, exerceu 
na interinidade o Governo do Estado do RN. Era 
irmão de Max Cunha de Azevedo, professor uni-
versitário aposentado e Ednah Cunha de Azeve-
do, alta funcionária do INPS, já falecida.

Foi casado com Hélia Cavalcanti de Azeve-
do (1925-20170), falecida aos 92 anos de idade, 
e teve três filhos, Flávio José Cavalcanti de 
Azevedo, casado com Maria Lucia Andrade de 
Azevedo; Maria Alice Azevedo de Sá Leitão ca-
sada com Mario Roberto Medeiros de Sá Leitão, 
e Haroldo Cavalcanti de Azevedo casado com 
Ana Lucia Motta de Azevedo, além dos netos 
Claudine, Silvane, Candice, Helaine, Alinio Ne-
to, Haroldo Filho, Ana Flavia, Sergio Henrique 
e Luciana e os bisnetos Gustavo, Luis Eduardo, 
Victor, Ana Beatriz, Maria Isabel, Bianca, Ge-
orge, Luis Henrique, Sophia, Lara, Carolina e 
Alice.

Meu pai era uma pessoa extraordinária. 
Sua vida foi dedicada à família e à sociedade.   
Alinio Cunha de Azevedo foi um exemplo de 
honestidade, cortesia constante, bom humor e 
descrição notável. Tinha um sorriso gentil e mo-
dos de diplomata. Deixou uma lacuna imensa na 
sociedade e uma saudade enorme na sua família 
e amigos. Homem de uma visão fantástica, uma 
das suas marcas foi o seu empreendedorismo. 
Foi fundador, sócio e presidente do Conselho de 
todas as empresas hoje pertencentes aos seus 
filhos. Empresário e agropecuarista, foi tabelião 

do 4º Ofício de Notas de Natal por 
mais de 40 anos, sucedendo ao seu pai Antídio 
de Azevedo.

Homem bondoso, ameno, educado, gentil, 
amigo, cordato foi dele que recebi as maiores 
lições de vida, de correção e de seriedade. Tinha 
um senso de justiça raro e era um verdadeiro 
gentlemen. Foi elegante até seu último minuto. 
Nunca pronunciou na sua doença final as pala-
vras dor ou morte. Da minha mãe, Helia Caval-
canti de Azevedo herdei toda minha organização 
e do meu pai a disciplina e seriedade. Com pou-
cas palavras ou mesmo um simples olhar, ele 
colocava tudo nos seus devidos lugares. Jamais 
permitia a discórdia. Fazia tudo pela união.

Amava sua terra natal, Jardim do Seridó. 
Apaixonado pela agropecuária, seu hobby era a 
“Fazenda Sombrio”, onde nasceu, e onde passa-
va a metade da semana cuidado do gado e em 
contato com o campo, gosto herdado do seu avô 
o Coronel Felinto Elysio, um dos mais importan-
tes patriarcas e líderes políticos do Seridó.

Desportista quando jovem, teve atuação 
destacada principalmente no remo e no futebol, 
como remador do Centro Náutico Potengí e jo-
gador do Santa Cruz Futebol Clube. Foi um dos 
fundadores da Flotilha de Snips do Iate Clube do 
Natal e membro  do Conselho do Pâmpano Es-
porte Clube. Um dos entusiastas da Anorc, per-
tenceu ao Rotary Club, foi um dos pioneiros do 
radioamadorismo potiguar, sendo ex-presidente 
da LABRE/RN  e um dos líderes da Maçonaria 
no RN.

Nunca o vi criticar quem quer que seja. 
Quando não gostava de algo ou de alguém, 

simplesmente calava e ignorava. Ajudava 
a todos que o procuravam. Bastava saber 
que um amigo se encontrava em dificulda-
des, para se oferecer e tentar ajudar. Nada 
cobrava dos amigos ou de quem não podia 
pagar no seu Quarto Ofício de Notas, na 
Ribeira. Foi no seu Cartório que tive uma 
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 Uma das coisas mais acertadas que 
fiz na vida foi batizar um dos meus filhos 
com o seu nome. Tenho certeza de que 
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nome que recebeu ao ser batizado, sendo 

hoje cidadão norte-americano e COO do Little 
Nell Hotel Group, integrante do segundo maior 
grupo de hotéis e resort de esqui dos USA.

Para mim, sempre tive em conta “Deus no 
Céu e meu Pai na Terra”. Ainda não me acos-
tumei com a sua ausência, mesmo decorridos 
16 anos da sua partida. Sinto muito a sua falta 
ainda hoje.

Presto uma homenagem ao meu querido 
pai todos os dias na programação musical da 
Rádio Cidade, a 94 FM de Natal,  empresa da 
qual também foi fundador. Toca diariamente na 
programação musical da emissora,  duas musi-
cas que me trazem sua memória: “Pai” e “Meu 
querido, meu velho, meu amigo”,  interpretadas 
pelos cantores Fábio Junior e Roberto Carlos. 

Serei um homem realizado se conseguir ser 
para os meus filhos, a metade do que meu pai 
representa para todos nós! Ele foi e sempre será 
o nosso maior orgulho, um verdadeiro ídolo. Dei-
xou-nos exemplos de uma força de vontade de 
fazer e de querer realizar, atributos dos grandes 
homens. Acredito que nosso querido e saudoso 
pai continua entre nós. Nos momentos impor-
tantes, principalmente os mais difíceis e de dú-
vida, fico horas sentado num banco de madeira 
e embaixo de uma frondosa árvore junto ao seu 
túmulo no Cemitério de Emaús, orando e pedin-
do seus conselhos. Ao sair do Cemitério, sigo o 
que o meu coração está a indicar. Tenho plena 
convicção de que ele continua a nos orientar e 
seguir nossos passos.

HAROLDO AZEVEDO
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Centenário de nascimento de Alinio Cunha de Azevedo

5ATUALIDADESSEGUNDA-FEIRA
www.agorarn.com.br21.01.2019

Governo e TJRN firmam parceria para 
reduzir impacto de bloqueios judiciais

RECURSOS

José Aldenir / Agora RN

Somente em 2018, segundo o Executivo, foram bloqueados R$ 250 milhões dos cofres do Estado; 
acordo vai permitir maior interlocução para as demandas judiciais relacionadas com a área de saúde 

O Governo do Estado e o Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte vão firmar parceria para redu-
zir o impacto dos bloqueios judiciais 
de grandes valores, principalmente 
nos casos envolvendo demandas em 
saúde. Somente em 2018, segundo o 
poder Executivo, foram bloqueados 
R$ 250 milhões do orçamento públi-
co estadual.

A primeira rodada de negocia-
ções foi realizada na sexta-feira, 
18, na sede do Judiciário potiguar. 
A governadora Fátima Bezerra e 
vários representantes do Executi-
vo foram recebidos pelo presidente 
da Corte, o desembargador João 
Rebouças, além da juíza Valéria 
Lacerda, que coordena o Comitê de 

Saúde da Justiça.
Segundo o secretário estadual 

de Saúde, Cipriano Maia, a ideia 
da parceria é permitir uma maior 
interlocução entre Judiciário e o 
Executivo, nos casos que envolvam 
bloqueios para a compra de medica-

mentos ou serviços em saúde. Uma 
sugestão é a participação de médicos 
do Estado e de hospitais públicos na 
elaboração de pareceres e perícias. 
“Encaminhamos um compromisso 
para retomar instrumentos para re-
alizar a negociação prévia das deci-
sões judiciais”, explicou o secretário

Outra ação acertada será o de 
utilizar, em todas as sentenças judi-
ciais, a plataforma digital E-NatJus. 
O mecanismo é um banco de dados 
criado a partir de uma parceria en-
tre o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e o Ministério da Saúde. O lo-
cal fornece fundamentos científicos, 
pareceres técnico e notas técnicas so-
bre serviços em saúde, além de tra-
zer casos apreciados em todo o país.

Em 2018, o Rio Grande do Nor-
te contabilizou R$ 250 milhões em 
bloqueios judiciais. Somente este 
ano, outros R$ 10 milhões foram al-
vo de ações da Justiça com deman-
das em saúde. 

“Eu acho o valor altíssimo. Acre-
dito que poderemos reduzir este 
valor e o impacto destes processos 
para o poder público. O Executivo e o 
Judiciário têm que trabalhar juntos 
para evitar estes bloqueios”, reforça 
a juíza Valéria Lacerda.

Em 2018, a partir de dados do 
Conselho Nacional de Justiça, a Judi-
cialização da saúde resultou em mais 
de 1,7 milhão de processos em todo 
o Brasil. Sendo 420 mil casos para a 
aquisição de medicamentos. l

Reunião entre os Poderes no TJRN
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> CERTO - I
Está certa a governa-
dora quando destina 
aos poderes Judiciário 
e Legislativo o mesmo 
crivo de parcelamento 
dos duodécimos no trato 
igualitário para todos e 
sem privilégios injustifi-
cáveis. 

>> ILHA? - II
A legitimidade do prin-
cípio, além de dividir 
com toda a sociedade os 
sacrifícios de uma crise 
que atinge a todos, tem a 
profilaxia política de mos-
trar: nenhum poder é uma 
ilha de prosperidade.

>>ALÉM... - III
O que é pactuado em favor 
da sociedade passa a ser 
legítimo por si só. Fugir 
desse raciocínio é abrir 
mão do princípio democrá-
tico em favor de privilégios 
de uma elite já privilegia-
da em tudo.

>> POLUIÇÃO
Nem o saneamento de 
Pipa evitou as ligações 
clandestinas despejando 
esgotos até praia. Tudo 
com a gravíssima omissão 
da Caern e Prefeitura 
diante do nosso maior 
destino internacional. 

>> PÉRGULA
O publicitário Alexandre 
Macedo reuniu na pérgula 
de sua residência de verão, 
no istmo da Península de 
Jacumã, algumas das es-
trelas do jet-set. Só quem 
tinha roupa e poder para 
brilhar. 

>> JOGO
DE uma voz cavernosa 
que durante anos usou ca-
pa e a espada de Themis, 
a Deusa da Justiça, sobre 
a crise: ‘O Legislativo e 
o Judiciário escondem o 
leite’. E caiu num silêncio 
de abismo.

CENA
É tranquilo o vôo do deputado Ezequiel Ferreira até o pouso na poltro-
na da presidência do Poder Legislativo. Não há cúmulos e nimbos. Em 
céu de brigadeiro e azul como no paraíso. É bem verdade que na casa 
de José Augusto as coisas nem sempre são tão pacíficas assim. Mas, as 
inquietações, na reta final, são resolvidas na mesa da presidência. Em 
geral o candidato favorito tem os 24 votos. A unanimidade é providen-
cial: apaga o desgosto e nivela o direito de cada um.

>> NATAL
A cidade vai ganhar um 
documentário com roteiro do 
professor e escritor Raimundo 
Arrais um doutor de verdade 
em história. E a narração será 
cm o sotaque nordestino de 
Clotilde Tavares.

>> PRESENÇA
No convite oficial para a 
solenidade de posse dos 24 
deputados consta o nome do 
deputado Sandro Pimentel. 
Será dia primeiro de feve-
reiro, às 10h. O acesso ao 
plenário só com adesivo.

>> HUMOR
A coluna transcreve a men-
sagem bem escrita e bem 
humorada do jornalista Car-
los Santos. Sua verve flagra 
este cronista, com alma de 
traça, viciado em papel, e 
com medo de lutar contra os 
mistérios do Universo Web. 
Esse purgatório das almas 
intangíveis e dos fantasmas 
da danação: 

Serejo,
Enciumado, faço a confissão 
de um sentimento deletério: 
a inveja.
Li sua estreia no impresso 
Agora RN.
Alex Viana usou sua pato-
lógica fraqueza por tintas e 
papel, para lhe convencer à 
escrita diária. 
Eu só tenho um espaço vir-
tual, de faz-de-conta, para 
atraí-lo.
Como aluno da era Diário 
de Natal, aprendiz contínuo 
do seu talento, vejo-me no 
direito de outra vez tentar 
seduzi-lo a navegar nesse 
mundo vasto, vastíssimo, 
dos oceanos cibernéticos.
E vos adianto, como Hernán 
Cortés intimidou à sua 
própria força ultramarina à 
conquista do Império Asteca:
- As caravelas mandei-as 
queimar, para não terdes a 
veleidade de voltar à terra 
de Espanha.
Aguardo-o.
Icem a bujarrona!
a) Carlos Santos

Houve um tempo, naqueles anos 
de chumbo, quando o Brasil viveu 
um inverno sombrio e o sol da liber-
dade apagou seus raios fúlgidos, que 
alguns venceram seus dias e as suas 
noites escondidos em si mesmos. Um 
deles, foi Carlos Heitor Cony. Proibi-
do de escrever para jornais, viveu do 
exercício das palavras dos outros. Se 
lhe tomaram as suas, sobreviveu das 
palavras alheias, como se fossem su-
as, para não perder a beleza de tê-las 
e esperar a clara madrugada. 

Naqueles anos, e para ter o pão 
e o vinho da vida, viveu de um arti-
fício literário que ele sabia manejar 
com a perfeição que os censores, je-
junos da grandeza humana, sequer 
sabiam proibir. E passou a conden-
sar textos célebres. E neles encontrar 
a presença de Deus, mesmo que o 
seu Deus já não tivesse a força de 
quando fora um seminarista a so-
nhar com o belo mistério da vida. Se 
não recuperou sua fé, não perdeu a 
sensação de transcendência e sob 
vivê-la até o fim. 

O maior exemplo de sua dúvida, 
e nela nutriu-se a sua fé desconfia-
da, talvez tenha sido a pequena in-
trodução para a primeira edição da 
sua tradução e adaptação de Moby 
Dick, o grande romance de Herman 
Melville. Lançado ainda em 1970, 
nos anos da intolerância feita de fer-
ro, é um texto breve, relançado em 
2006. Sequer chega a duas páginas 
de um livro de formato pequeno, 
quando a Ediouro contratou gran-
des redatores para o novo nicho do 
mercado leitor.

Precisar, não precisava. E talvez 
nem mesmo seus editores tenham 
percebido que sua explicação não 
explicava a história linear da baleia 
branca de Melville. São muitas as lei-
turas que o grande romance permi-
te a tantos quantos sejam os olhos 
que busquem na história o gosto 
forte da aventura. Para Cony, Moby 
Dick, posto sempre entre os maiores 
romances da literatura universal, ti-
nha, no desespero do capitão Ahab, 
não apenas o desejo louco de matar 
a baleia. 

Ora, Senhor Redator, se para as 
leituras mais superficiais Moby Dick é 
uma aventura de homens em busca 
de riqueza no comércio do óleo de 
baleia que iluminava e alimentava as 
máquinas, não é só assim que pode 
ser lido. A obsessão do capitão Ahab 
esconde outra aventura nas dobras 
do seu desespero. Há uma transcen-
dência. Algo maior e mais profundo 
do que a própria força da baleia 
branca. Um sentido místico que só 
a alguns olhos é dado compreender.   

Para Cony, Moby Dick é, prin-
cipalmente, a busca do Absoluto, 
do Absurdo, do Infinito. E ele grafa 
assim, com iniciais maiúsculas. Não 
apenas para reconhecer a glória e o 
sacrifício da própria vida daqueles 
marinheiros e pescadores, e já seria 
tanto. Mas, para perscrutar, de bem 
perto da alma, o sentido místico. Se 
a derrota do capitão Ahab é huma-
na, mais humanamente plena é sua 
busca de Deus. O Deus que, para 
Cony, os homens tentam, eterna-
mente, apreender.

Deus

PALCO CAMARIM

“ ” Eu não conheço tudo que vem 
pela frente, mas seja o que for, 
vou enfrentar gargalhando”.
Capitão Ahab, em Moby Dick



7CIDADESSEGUNDA-FEIRA
www.agorarn.com.br21.01.2019

www.leroymerlin.com.br

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 21/01 ate 25/01/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M
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   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

Exclusividade  Exclusividade  

ideal para 
piscinas de até 
30.000 litros 

ideal para 
piscinas de até 
56.000 litros 

ideal para 
piscinas de até 
78.000 litros 

Exclusividade  

Exclusividade  

faixa de corte
28cm

R$ 65,90
 cada  

MANGUEIRA PARA PISCINA
4 metros. Fluidra. 
12 metros R$ 189,90 cada
CÓDIGO: 89760013-89760034

R$ 89,90
 cada  

TESOURA PARA CERCA 
VIVA EXTENSÍVEL 
91cm. Trapp.
CÓDIGO: 89623135

R$ 74,90
 cada  

CONJUNTO MANGUEIRA
Mod. Geoclassic, 1/2”, 15 metros,  
na cor verde. Geolia. 
20 metros     R$ 89,90 cada
30 metros     R$ 114,90 cada
CÓDIGO: 89099052-89099045-88505354

R$ 44,90
 cada  

ESCOVA PARA PISCINA  
45cm. Naterial. 
CÓDIGO: 89770261

R$ 182,90
 cada  

KIT MANUTENÇÃO DE PISCINA
Contém: peneira, aspirador, escova, ponteiras de engate e adaptador 
de mangueira. Naterial.
CÓDIGO: 88474596

R$ 139,90
 cada  

CLORO 5 EM 1  
MULTIAÇÃO TABLETE
10Kg. Axton.
CÓDIGO: 89707016

R$ 169,90
 cada  

APARADOR DE GRAMA 800W
Mod. TT800S, 220V. Tekna.
Certificado compulsória Inmetro - OCP nº 0040. 
CÓDIGO: 88345390

R$ 370,90
 cada  

CORTADOR DE GRAMA 1000W
Mod. LM320EBC2, com recolhedor  de grama, 220V. Tekna.
Certificação compulsória Inmetro - OCP nº 0040. 
CÓDIGO: 89517974

R$ 469,90
 cada  

FILTRO PARA PISCINA
Mod. DFR-12. Dancor.
Mod. DFR-15   R$ 629,90 cada
Mod. DFR-19   R$ 879,90 cada
CÓDIGO: 89363176-89363141-89363155
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Setor imobiliário de Natal prevê valor 
do metro quadrado em R$ 8,5 mil

NOVO MOMENTO

José Aldenir / Agora RN

Empresário Caio Fernandes analisa que o mercado está se recuperando após mais de cinco anos de 
crise; preço do m2 para imóveis de alto padrão na capital potiguar poderá ter aumento de até 54% 

Com menos de 500 unidades no-
vas paradas no mercado e gerando 
despesa, construtoras e imobiliárias 
de Natal e região metropolitana 
esperam o “milagre econômico” do 
governo Bolsonaro.

O empresário Caio Fernandes, 
que há décadas atua no mercado 
imobiliário potiguar, explica que, 
com a crise econômica, acentua-
da a partir de 2015, os valores de 
mercado dos lançamentos ficaram 
praticamente congelados. “Quando 
a economia sinalizar as primeiras 
recuperações, somadas ao fim dos 
estoques, os preços devem ser cor-
rigidos em torno de mais de 50% de 
uma vez”, analisou.

Com isso, segundo ele, o preço 
médio do metro quadrado de imó-
veis de maior padrão em Natal de-
colará dos atuais R$ 5,5 mil para R$ 
8,5 mil.

Antes da crise, a relação dos 

lançamentos para os chamados 
“avulsos”, também conhecidos co-
mo prontos ou mercado secundário, 
imóveis de “revenda”, era de 80% 
para 30%, respectivamente.“Essa 
proporção está momentaneamente 

invertida”, informou o empresário 
Caio Fernandes, que há décadas é 
um dos principais players do mer-
cado de compra e venda de imóveis 
em Natal.

Ele faz questão de frisar “mo-

mentaneamente” uma vez que no 
começo dos anos 2000, com a cha-
mada invasão estrangeira, os imó-
veis eram vendidos sem qualquer 
esforço a preços que hoje seriam 
inimagináveis.

Na outra ponta dos negócios – a 
construção civil – muito dessa reação 
dependerá também da atualização 
do Plano Diretor de Natal, cujo atra-
so de 10 anos vem causando grandes 
prejuízos às pessoas e ao mercado.

“Hoje, a tendência é para imó-
veis pequenos e com muitas áreas 
comuns, o que não tem espaço no 
atual Plano Diretor”, diz Silvio Be-
zerra, presidente do Sindicato da 
Construção Civil do RN (Sinduscon).

Ele lembra que a falta por 
anos de uma Lei para os distratos 
imobiliários, só sancionada nos 
últimos dias do governo Temer, 
quebrou grande parte das cons-
trutoras potiguares. l

Valores imobiliários ficaram "congelados" durante os últimos cinco anos  

PUNIÇÃO

STTU vai remover veículo estacionado 
errado ou em abando na rua em Natal

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria de Mobilidade Ur-
bana de Natal (STTU) vai remover 
os veículos estacionados de manei-
ra errada ou abandonados na rua. 
A decisão atende à Lei Municipal 
6.443/2014, regulamentada pelo De-
creto 11.601/2018, que rege a remo-
ção de veículos abandonados nas vias 
municipais na capital potiguar..

A iniciativa está em fase de cam-

panha educativa e está sendo reali-
zada por meio do Departamento de 
Educação de Trânsito, redes sociais 
e imprensa.

A campanha tem previsão de du-
rar 30 dias. Após esse prazo, a regu-
lamentação entrará em vigor. 

Segundo a STTU, a medida é 
necessária para combater os veícu-
los abandonados e os motoristas que 

insistem em estacionar de forma in-
correta como na frente de garagens, 
vagas especiais para idosos e defi-
cientes, calçadas, canteiro central. 

Além das multas previstas, os 
veículos serão removidos e seus pro-
prietários terão que arcar com outros 
custos gerados com o acionamento do 
guincho e diárias pela guarda dos ve-
ículos no pátio de apreensão. lAção iniciou esta semana em Natal  
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Com foco na exportação, RN quer 
expandir área de produção de frutas

FRUTICULTURA

José Aldenir / Agora RN

Segundo o diretor-geral do Idiarn, Mário Victor Freire Manso, processo vai começar pela expansão
no Estado da área livre da mosca da fruta, a partir da instalação de mais barreiras fitossanitárias

O Instituto de Defesa e Inspe-
ção Agropecuária do Rio Grande do 
Norte (Idiarn) quer ampliar a área 
livre da mosca da fruta aumentando 
da rede de barreiras fitossanitárias 
móveis pelo Estado.  Hoje, são 8.400 
quilômetros quadrados, abrangendo 
cidades como Assu, Areia Branca, 
Mossoró, Baraúnas, Serra do Mel, 
Areia Branca, Afonso Bezerra e 
Ipanguaçu.

Segundo o diretor-geral do 
Idiarn, Mário Victor Freire Manso, 
uma das intenções dessa ação de 
expandir a área considerada livre da 
mosca da fruta em mais 6.400 Km² 
– quase o dobro – é criar condições 
objetivas para aumentar considera-
velmente as exportações potiguares.

Hoje, o Rio Grande do Norte é o 
maior exportador de melão do Brasil 
e luta para expandir suas vendas 

para a China, o maior mercado do 
planeta.

Segundo o titular do Idiarn, re-
giões como a Chapada do Apodi e  

Governador Dix-Sept Rosado, consi-
deradas extremamente produtivas e 
com muita oferta de água no subsolo, 
precisam ser urgentemente agrega-

das a esta condição para aumentar 
produção exportável. Elas  ainda não 
são áreas livres da mosca da fruta.

Mário Manso explica ainda que 
a ideia de ampliar os postos móveis, 
conhecidos como “zoofitossanitá-
rios”, está entre as demandas do 
Ministério da Agricultura, que quer 
saber a produtividade das barreiras 
fixas e uma projeção para as futuras 
barreiras móveis.

Ainda de acordo com o diretor-
-geral, estudos comprovam a maior 
eficiência das barreiras móveis na 
comparação com as barreiras fixas e 
a otimização delas tem como objetivo 
melhorar a fiscalização.

“Entre engenheiros agrônomos, 
veterinários e pessoal de nível mé-
dio, a fiscalização hoje do Idiarn re-
úne em torno de 60 pessoas, o que é 
muito pouco”, lembrou. l

Meta do Idiarn é expandir área livre da mosca da fruta em mais de 6,4 mil Km²

SEGURANÇA

Valorização das polícias deve vir
antes de equipamentos, diz Azevedo

José Aldenir / Agora RN

O coronel da reserva da Polícia 
Militar André Azevedo, deputado 
estadual eleito pelo PSL, avaliou 
que a gestão da governadora Fátima 
Bezerra (PT) precisa priorizar o ser-
vidor da segurança pública em vez 
de se preocupar apenas com investi-
mentos em equipamentos.

“Os maiores ativos no serviço da 
segurança nunca serão as armas, 
viaturas ou equipamentos, e sim os 
seus policiais militares, que estão so-

fridos. Tivemos um recorde de homi-
cídios de servidores da PM no último 
governo. Espero que a governadora 
reflita sobre o tratamento dado aos 
agentes”, analisou Coronel Azevedo 
em entrevista ao programa Manhã 
Agora, apresentado por Tiago Rebo-
lo na rádio Agora FM (97,9).

A esperança do deputado é que 
novos recursos obtidos recentemente 
possam ser usados para este fim. Por 
meio de um convênio com a Secreta-

ria Nacional de Segurança Pública 
(Senasp), o Rio Grande do Norte re-
ceberá um aporte de R$ 80 milhões a 
serem aplicados na segurança.

“Por mais que se destinem recur-
sos, se o operador não estiver mini-
mamente com condições de sobrevi-
vência familiar, ele não vai prestar 
um bom serviço público. Esses recur-
sos são inéditos, esperamos que a go-
vernadora os aplique eficientemente 
para resolver isso”, apontou. lDeputado eleito Coronel Azevedo (PSL)
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“Uma mulher que 
lê é perigosa, mas 

uma mulher que 
escreve é uma 

bomba atômica” 

(Joseph Kapone)

>> Jesus, o retorno. 
Um site cristão de origem 
espanhola, chamado Citizen 
Go, está acumulando 
milhares de assinaturas 
(mais de 50 mil até agora) 
num protesto contra a DC 
Comics, onde pede que a 
editora cancele o lançamento 
de uma HQ que mostra Jesus 
como super-herói voltando 
à Terra. A revista tem 
lançamento marcado para 
março.

>> Luto nas letras. Faleceu 
também na sexta-feira o poeta e 
escritor americano Sam Savage, 
autor do best seller “Firmin”, de 
2006, que vendeu mais de um 
milhão de exemplares. Outros 
livros de sucesso são “Cartas de um 
Escritor Solitário”, “O Caminho do 
Cachorro”, “A Vida Criminosa de 
Effie” e “Gritos da Preguiça”.

A Poesia é Ela
(Graco Medeiros, em Belo Horizonte, anos 80)

A poesia
não tem dia

não tem hora
é um bicho caipora
aparece e evapora

como o corvo dos umbrais

A poesia
como amor dos carnavais

e a luz dos pantanais
chega e some de repente
qual um bote de serpente

e o par nos bacanais

A poesia 
não tem cortesia

é humor de velha tia
fazendo o bolo da festa
comendo logo a fatia

para ter direito à sesta

A poesia
é uma bruxa
é uma gueixa
é uma fada

rapariga depravada
mostrando os seios na feira

Uma dama
uma donzela
uma rameira

a menina da cancela
à meia-noite, sexta-feira

E lá vem ela
é ela sim

a velha parca fiandeira
tecendo e dando risada

é ela sim
a maldita colhedeira

com a foice na estrada

É ela
Agora vejo bem

é ela
e já vem

minha louca columbina
minha gata querubina
rindo e vindo para mim

é ela sim!

>> Casa da farra. Os três maiores 
partidos do Brasil, MDB, PT e PSDB, 
precisam sumir do mapa o mais 
rápido possível, do contrário irão 
acabar com a nação. Seus senadores 
somados torraram metade dos R$ 21 
milhões gastos pela casa apenas em 
viagens, restaurantes e combustível.

>> Tenda de Califas. O termo é 
do “mano véio” François Silvestre, 
em artigo publicado nos anos 80 
no Diário de Natal (o original está 
comigo, datilografado em duas 
páginas). “Senado é apenas uma 
tenda de Califas em acampamento 
de Brancaleone”, diz o escritor e 
nosso melhor romancista.

>> Janeiro branco. Está sobrando 
cores e faltando mês para tanta 
campanha de alerta e conscientização 
de alguma coisa. Janeiro já está 
pintado também, no branco da 
medicina, para lembrar da depressão 
pós-parto que atinge mais de 25% 
das mães brasileiras, um índice bem 
acima da média mundial de 15%.

>> Filha de Cuba. “Em Chicago 
descobri a rica história ativista 
daquela cidade e, ao ver que 
todos lutavam por seus direitos, 
entendi o verdadeiro sentido de 
uma manifestação pública, porque 
em Cuba o governo se apropriou 
do ativismo e o converteu em 
subserviência”. Aspas de Tânia 
Bruguera, na Época.

>> Som do vinil. O mossoroense 
de nascimento e nova-iorquino de 
adoção Eduardo Holanda, que fez 
carreira na Big Apple como produtor 
cultural, corretor e DJ, fez uma 
peregrinação boêmia no Beco da 
Lama e rasgou elogios à figura de 
Fernandinho, o Implacável do Vinil, 
animador ali de todas as tribos.

>> R.I.P. Marciano. A morte 
do cantor Marciano é uma triste 
perda para a canção sertaneja 
original, imune às vozes arrastadas 
e gemidas das duplas atuais. Duas 
interpretações de Marciano e seu 
parceiro João Mineiro provam 
o que digo. Ouçam Aline (hit de 
Christophe em 1965) e Romaria (de 
Renato Teixeira).

Não sou um pegador, 
mas deveria ter arrancado

a cabeça de Rocio. 

(Maradona)

Por meio do BNDES
o PT praticamente governou 

Angola por anos. 

(Eduardo Rivotripa)

Flávio Bolsonaro flexibilizou
a posse de tiros nas 
suas redes sociais. 

(Rafael Moretti)

PICARDIA NAS REDES
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Giro pelo Twitter... 
 
...do jornalista Rodrigo 
Rangel (Revista Crusoé): 
“Gente importante do governo 
entende que foi um baita 
tiro no pé o recurso de Flávio 
Bolsonaro ao STF para 
suspender as investigações 
sobre Fabrício Queiroz. O 
movimento pode, em última 
análise, até levar o caso para 
as mãos da Polícia Federal”; 
...do jornalista José Simão: 
“Flávio Brontossauro! O 
primeiro tiro depois do decreto 
das armas foi um tiro no pé!”; 
...da Folha de S. Paulo: 
“Funcionária que disparou 
WhatsApp para Bolsonaro 
ganha cargo no Planalto”.

>> Repasse. Com a notícia de que 
o Governo irá parcelar o repasse do 
duodécimo para os poderes, Fátima 
Bezerra correu para se reunir com 
o presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador João Rebouças, 
para explicar pessoalmente a 
decisão e ouvir um feedback. 
Em suas redes sociais, após a 
conversa, a governadora usou um 
tom otimista para contar sobre o 
encontro. “O presidente do TJ foi 
enfático ao dizer que o Judiciário 
está pronto para colaborar com 
o Executivo na recuperação 
fiscal e financeira e para superar 
os momentos difíceis que a 
administração vem enfrentando”, 
disse ela, que garantiu que o 
Governo está adotando medidas 
“para restabelecer o equilíbrio 
financeiro e a equidade na 
economia”.

>> Reivindicando. Falando em 
Fátima Bezerra... 
Ela recebeu, na última sexta-
feira, a visita do atual presidente 
da Câmara Federal, Rodrigo 
Maia, na Governadoria. Maia 
é candidato à reeleição e 
tem circulado pelo Brasil em 
campanha. 
No encontro, Fátima entregou ao 
deputado do DEM um documento 
com reivindicações, o mesmo 
que foi entregue ao presidente 
Jair Bolsonaro. A principal 
reivindicação é a aprovação 
do PL da cessão onerosa do 
petróleo e gás. “O projeto está 
pronto para ser votado e vai 
garantir aos estados e municípios 
partilhar de até 20% dos recursos 
oriundos dessa cessão”, explicou a 
governadora.

>> Buscando filiados. O 
diretório Estadual do Partido 
Social Liberal (PSL) no Rio 
Grande do Norte abriu as portas 
da sua sede em Natal para 
receber filiados e apoiadores da 
política defendida pelo grupo, na 
noite da última quinta-feira, dia 
17, em referência ao número da 
legenda no país. 
O “PSL Day” teve o objetivo 
de abrir um canal direto com a 
população do Estado e promover 
a filiação de interessados. O 
evento contou com a presença 
do presidente estadual do PSL, 
Coronel Hélio Oliveira, do 
secretário-geral General Araújo 
Lima e da vereadora de Natal 
pelo PSL, Professora Eleika 
Bezerra.

>> Fiart. A maior e mais tradicional 
feira para promoção do artesanato 
no Rio Grande do Norte, a 24ª Feira 
Internacional de Artesanato - Fiart 
–, será realizada no novo pavilhão do 
Centro de Convenções de Natal, na Via 
Costeira, no período de 25 de janeiro 
a 3 de fevereiro.  O lançamento do 
evento aconteceu na última quinta-
feira (17) e contou com a participação 
da governadora Fátima Bezerra, 
secretários estaduais e municipais, 
representantes de entidades 
ligadas ao artesanato e ao turismo, 
representantes do Sebrae e artesãos.

>> Convocação. A Câmara 
Municipal de Natal convocou 
uma sessão extraordinária para 
a próxima quarta-feira, 23, para 
discutir dois projetos de Lei 
Complementar encaminhados pelo 
Executivo Municipal e dois projeto 
da Mesa Diretora da Casa. 
A convocação foi publicada no Diário 
Oficial do Município da última 
sexta-feira, 18. A sessão começa às 
11 h e segue até o encerramento dos 
trabalhos, para 
apreciação e votação das matérias.

>> Troco Solidário. Solidariedade 
não tem preço. Milhares potiguares 
sensíveis à causa do câncer 
infantojuvenil participam todos os 
meses da campanha Troco Solidário 
Nordestão. Em dezembro, foram 
arrecadados mais de 66 mil reais 
em prol da assistência às crianças e 
adolescentes da Casa Durval Paiva.

Cedida

Flaminio 
Real recebe o 
apresentador Leo 
Sousa e o ator Caio 
Castro na Wanted 
Natal

Visita do presidente da Câmara Federal e candidato à reeleição Rodrigo 
Maia à governadora Fátima Bezerra, nesta quinta-feira. Com a presença 
dos deputados federais Benes Leocádio e Rafael Motta

Daniela Freire

Instagram

João Neto

Em clima 
de verão 
potiguar,
a  bela 
Clara Waick

Patrícia Porto e Alexandre 
Birnan, direto de São 

Paulo, avisam que nesta 
segunda tem ação Arezzo 
protagonizada por Sasha 

Meneghel

Cedida
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A exposição de MC Melody, de 
11 anos, nas redes sociais tem sido 
motivo de discussão e gera um aler-
ta para os pais.

NOVELAS

HORÓSCOPO

Será preciso agir com prudência. Redobre a 
atenção nas tarefas de rotina para tudo dar certo. 
Clima afetuoso no ambiente familiar. Prefira 
tomar decisões sobre o romance num outro dia.

Poderá fazer planos sobre sua carreira com o apoio 
dos familiares: abra-se para novas oportunidades 
que irão surgir. O clima pode ficar sensível e sujeito 
a discussões caso já tenha alguém.

Poderá mudar de opinião sobre assunto 
financeiro. Evite situações estressantes e tente 
descansar a mente. No amor, vai querer deixar 
tudo esclarecido, sem conversas atravessadas.

Melhor não correr riscos no serviço, pois 
desentendimentos não estão descartados. 
Passeios com a família deverão estreitar os laços 
entre todos. Na paquera, clima de romantismo.

Conseguirá superar obstáculos e alcançar 
metas com o apoio dos amigos, mesmo que 
isso não fique claro de cara. Sexualmente, 
estará muito envolvente.

Pessoa do seu passado poderá reaparecer na 
sua vida, oferecendo parceria. Seu senso de 
humor não estará dos melhores. Cuidado com 
precipitação no romance.

Questões relativas à sua carreira podem passar 
por reviravolta: é provável que faça contatos com 
pessoas dispostas a lhe abrir portas. O campo 
amoroso deve enfrentar fase tumultuada.

Abra-se para mudanças profissionais. Sua 
relação com a família poderá gerar situações 
desconfortáveis. Estará sensível na convivência 
com seu par e, por isso, exigirá muita atenção.

Sinal de conflitos profissionais. Melhor aceitar 
as mudanças sem criar atritos. Se mantiver 
uma atitude positiva, poderá descobrir um(a) 
paquera na roda de amigos.

Observe mais e opine menos, já que é grande 
o risco de se envolver em fofocas e discussões. 
Controle gastos para evitar surpresas. Você saberá 
como esquentar os momentos a dois.

 Perceberá maior afinidade com os amigos. Irá 
preferir programas caseiros. Conversas sobre 
dívidas e seguros podem estressar você. Abra 
seu coração sem medo: confie em quem ama.

Poderá sentir que seus desejos não fluem bem 
no seu emprego, e terá ideias para turbinar a 
carreira. Situações de responsabilidade serão 
vividas a dois e testarão os limites do romance.

Valentina aceita que Feliciano a acompanhe à inauguração do restaurante de Tobias. Mirtes se incomoda com 
a presença de Ondina e Adamastor no restaurante. Milu se aproxima de Machado, e Rita desconfia. Lucilene 
revela a Socorro que Lourdes Maria fugiu para São Paulo. Olavo rechaça Lourdes, que se desespera. 

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)

Irmã Dolores cuida de Danilo. Augusto leva Hildegard para visitar Danilo, que clama por Julia. Piedade 
questiona Cris/Julia sobre sua decisão de se casar com Gustavo. Dora implica com Teresa, e Graça a 
repreende. Margot conforta Ana e Flávio, que sofrem com a falta de notícias de Cris. 

ESPELHO DA VIDA

Marocas percebe que sua família está confinada na própria casa. Teófilo pede abrigo a Barão. 
Samuca recusa a orientação de Petra para deixar a mansão. Petra decide invadir a mansão para 
retirar Samuca. Carmen e Vanda concluem que a reunião na Criotec era uma armadilha. 

O TEMPO NÃO PARA

Pai de MC Melody pode 
perder guarda da filha

EXPOSIÇÃO

Cantora aposta em poses 
sensuais, maquiagem 
pesada e cabelos tingidos

Nos conteúdos divulgados no 
Instagram, MC Melody aposta em 
poses sensuais, maquiagem pesada 
e cabelos tingidos.

De acordo com a advogada 
Hannetie Sato, especialista em Di-
reito de Família, a exposição de MC 
Melody nas redes sociais pode até 
mesmo fazer com que o pai, Thiago 
Abreu, perca a guarda da menor.

“Uma exposição da criança na 
mídia de forma erotizada vai total-
mente contra os interesses dela”, 
explica a advogada. l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 3

SPC
MISTERIOSO

MORNAMAR
DEBATECUCA

ORREINO
ROLAGVILA

DANIFICAR
ACARLAD

JAPÃOEDIU
LRAIVOSO

SACAPORT
TAOCAOS

SINDICOO
NAMORADOR

CALSALARIO

Tribunal
Regional
do Traba-
lho (sigla)

(?) eólica:
é obtida
do vento

A água
pouco
quente

Mestre-
(?), espe-
cialista em
culinária

Domínio
de um

monarca

Cansati-
vo; difícil 

(o trabalho)

Peça que
mantém 
o navio

fundeado

País de
origem do

saquê

(?) Marins,
atriz 

brasileira

Pronome 
demons-
trativo 

invariável

Contra-
ceptivo
uterino

Significa
"Letras", 
na sigla

ABL

Líquido
reidra-
tante

Adminis-
trador de
condo-
mínios

Daniela Mer-
cury: gravou

"O Canto 
da Cidade"

Doutor
(abrev.)

Saudação
popular

Pagamen-
to mensal
do traba-

lhador

Apresentadora de
programa de TV 

Reza 
Bolsa de super-

mercados

Para 
(pop.)

Vitamina
do limão

Pt 
(Quím.)
Bater 

(as horas)

Discussão
de ideias

Lista;
relação

Habitat 
da baleia
Que não
é militar 

Conjunto
de casas
Pedal do

carro
Avariar;
estragar
Classe

dos ricos

Muito
irritado

Tratamento
dentário

Turva; sem
brilho (pl.)
"Ursinho" 
australiano

Galan-
teador

Pó usado 
na caiação

Confusão
(fig.)

Sílaba de
"cravo"

Formato 
do sifão
Enigmá-

tico

Suportes

Conjunção
aditiva

4/isto. 5/japão. 6/debate. 7/raivoso. 9/danificar. 10/misterioso.

Instagram / Reprodução

Cantora tem apenas 11 anos
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Passofirme  Aquacultura LTDA, CNPJ: 05.637.737.0001-33, torna publico que recebeu do 
IDEMA – instituto de desenvolvimento sustentável e meio ambiente do RN, a RENOVAÇÃO 
De licença de operação (RLO) sob nr. 2018-118222/TEC/RLO, com validade ate 20/12/2024, 
para empreendimento de carcinicultura, localizada na fazenda aqualand, distrito de oitizeiro, 
zona rural de Ceara-Mirim.

Eliane Brustolin
proprietaria

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

PANIFICADORA E CONVENIÊNCIA FERREIRA LTDA, inscrito sob o CNPJ nº 
05.782.346/0001-02, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
da atividade de panificação, localizada na Avenida Tarcísio Maia, 18, Centro, Governador 
Tibau - RN.

PANIFICADORA E CONVENIÊNCIA FERREIRA LTDA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

ELAWAN EOLICA RIO GRANDE DO NORTE S/A, CNPJ: 32.118.270/0001-98, com ende-
reço na  AV Dr. Silvio Bezerra de Melo, nº 464, A, Centro, Lagoa Nova/RN,CEP 59390-000, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente - IDEMA, a Licença Prévia - LP para Parque Eólico Quixabeira, com potência nominal 
de 50,4 MW, composto por 12 aerogeradores de 4,2 MW,  localizado na zona rural do muni-
cípio de Pedra Grande/RN.

Marcelo Arruda Câmara
Diretor.

LICENÇA DE ALTERAÇÃO – LA

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que RECEBEU do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Alteração – LA com validade até 26/12/2019 do poço 7-CLD-1-RN para o Sistema 
de Injeção de Água Produzida - SIA, Localizado na zona rural do município de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que RECEBEU do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Instalação - LI com validade até 08/10/2022 para implantação da Estação de 
Tratamento de Água Produzida - ETAP, localizada no campo cardeal, zona rural do município 
de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

A PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que ESTÁ REQUEREN-
DO do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA: - Licença de Regularização de Operação – LRO dos Acessos dos poços petrolíferos 
localizados no campo de CARDEAL zona rural do município de Mossoró/RN. 

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

EUZÉBIO M DOS SANTOS, inscrito sob o CNPJ nº 21.436.367/0001-22, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de Armazenamento e 
Revenda de Recipientes Transportáveis de GLP, localizada na Rua Joaquim Marcelino da 
Silva, 01, Vila Brasília, Serra do Mel - RN.

EUZÉBIO M DOS SANTOS
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A, inscrito sob o CNPJ no. 
27.793.558/0044-55, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO para atividade 
de Manutenção e Aluguel de Plataformas aéreas e manipuladores telescópicos, localizada na 
Rodovia BR-101, S/N, km 08, lado 02 – Parque Indústrial, Emaus, Município de Parnamirim/RN.

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Posto Monte das Oliveiras LTDA, CNPJ 04.554.313/0001-42, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO), para um posto de combustível, localizado a Vila 
Brasília, nº 77, Centro, Serra do Mel/RN, CEP 596630-000. 

MAIKON J. F. DE CARVALHO 
ENGENHEIRO CIVIL

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

SETE MONTES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 10.576.881/0001-47, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação para uma Facção de peças do vestuário, localizada 
no Sitio Bonito, n° 77 – Zona Rural – São Jose do Seridó/RN, CEP 59.378.000.

Janiele Dos Santos De Souza
Proprietário(a)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Pregoeira do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação mo-
dalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 003/2019, no dia 31 de janeiro de 
2019, às 09:00 horas, objetivando:  Contratação de empresa especializada, para fornecer 
materiais elétricos, equipamentos e acessórios, visando atender as necessidades da ilumina-
ção pública deste município de Rio do Fogo/RN, o Edital na íntegra, estará à disposição dos 
interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, 
Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/
licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@
hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 18 de janeiro de 2019.

Kivia Lorena Cordeiro Campos
PREGOEIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Pregoeira do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação moda-
lidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 004/2019, no dia 31 de janeiro de 2019, 
às 13:00 horas, objetivando:  Contratação de empresa especializada, para fornecer material 
de construção, acessórios, ferramentas,  equipamentos e outros materiais afins relacionados, 
para atender as necessidades das diversas secretarias deste Município, do Fundo Municipal 
de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência, o Edital na íntegra, estará à disposição dos 
interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, 
Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/
licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@
hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 18 de janeiro de 2019.
Kivia Lorena Cordeiro Campos

PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 002/2019

Pregoeiro Municipal

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1500/2018

 

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, irá realizar 
licitação no dia 01/02/2019 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, 
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, 
CAPINAÇÃO, LIMPEZA E DRENAGEM, PINTURA E PODAGEM NO MUNICÍPIO DE 
AFONSO BEZERRA/RN. Descritos minuciosamente no anexo I e no Plano de Trabalho, 
observadas as especificações ali estabelecidas. O edital e seus anexos encontra-se à 
disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça Jose Varela, nº 78, Centro, o 
e d i t a l  n a  i n t e g r a ,  e  n o  e - m a i l :  c p l a f o n s o _ b e z e r r a 2 0 1 7 @ h o t m a i l . c o m  e 
http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/

Jesiel André Faustino da Silva

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar, que 
estará realizando no dia 31 de janeiro de 2019, às 09h00min, a Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 002/2019 para registro de preço, objetivando a aquisição de combustíveis 
destinados à frota de veículos do Município de Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se 
disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo 
Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

José Jailson Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

Campo Redondo/RN, em 18 de janeiro de 2019.

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

Pregoeiro Municipal
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Novo chefe da Divisão de Homicídios 
quer aumentar elucidação de crimes

POLÍCIA CIVIL

José Aldenir / Agora RN

Delegado Júlio Costa assume a Divisão de Homicídios e Proteção de Pessoas e destaca que os 
trabalhos preventivos e repressivos serão intensificados este ano. No ano passado, CLVIs caíram 18%

O novo chefe da Divisão de Ho-
micídios e Proteção de Pessoas da 
Polícia Civil, delegado Júlio Costa, 
informou que o grande desafio desta 
gestão será trabalhar na diminuição 
dos crimes violentos, letais e inten-
cionais no Rio Grande do Norte – os 
chamados CVLIs, no jargão policial 
– que ano passado registrou uma 
queda de 18%. Em 2017, o número 
de CVLIs chegou a 2.386 e ano pas-
sado caiu para 1.955.

De acordo com o delegado Júlio 
Costa, que deu entrevista ao jorna-
lista Genésio Pitanga, no progra-
ma Patrulha Agora, da rádio Agora 
FM (97,9), a experiência de 21 anos 
na Polícia Civil o credencia a assu-

mir a divisão com tranquilidade e 
sabendo que a responsabilidade 
será enorme, com a coordenação 

de dez delegacias. “Vamos imple-
mentar mudanças e no momento 
estou me adaptando à estrutura”, 

acrescentou.
Para o delegado, o momento 

agora é de fazer uma avaliação ri-
gorosa sobre cada delegacia com o 
objetivo de avaliar a resolutividade 
de homicídios. Júlio Costa disse ain-
da que é necessário impedir crimes 
contra agentes de segurança. Ano 
passado, por exemplo, foram assas-
sinados 22 policias militares, três 
policiais civis e um agente peniten-
ciário. “Precisar evitar estes crimes 
e concluir as investigações”, disse. 
Na avaliação de Júlio Costa, houve 
um aumento do trabalho preventivo 
e repressivo, um maior controle do 
sistema penitenciário, além de uma 
intensificação nas investigações.  l 

Para o delegado, momento é de fazer uma avaliação rigorosa sobre delegacias


