
Juiz autoriza 
uso da polícia 
para evacuar 
área de risco

EM NATAL 08

Bruno Montenegro, da 3ª Vara da Fazenda Pública, deu 
10 dias para moradores deixarem Comunidade do Jacó.
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REFORMA 09

Licitação do DNIT para recuperar 
Ponte de Igapó deve sair até julho
No último dia 8 de março, Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes publicou declaração de 
situação de emergência para a ponte.

José Aldenir / Agora RN

SEGURANÇA 07

Início de 2019 no RN é o menos 
violento dos últimos quatro anos
Para Secretaria de Segurança, redução dos índices de 
crimes violentos se deve ao aumento nas apreensões de 
armas ilegais e no reforço no policiamento ostensivo.

José Aldenir / Agora RN

PROBLEMA 08

TURISMO 04

DESPESA PÚBLICA 03

DESENVOLVIMENTO 10

Empresa atrasa 
entrega de alimentos 
e corta refeições
em três hospitais

Comitiva vai a SP 
pedir passagens 
mais baratas para 
aeroporto de Natal

Projeto que institui 
teto de gastos no RN 
passa em comissão 
da Assembleia

Governo do Estado 
cria nesta quarta 
sua primeira Câmara 
Setorial: da Indústria

Secretaria Estadual de Saúde 
explicou que vai uniformizar estoques 
para evitar que situação se repita.

Estado cobra ICMS menor sobre 
querosene da aviação, mas 
passagens são bem mais caras.

Agora, projeto vai ser encaminhado 
à presidência, que vai direcionar 
PEC para comissão especial.

Intenção é aprofundar debate entre 
poder público e a iniciativa privada, 
promovendo maior interação.

Trump encontra
sua versão latina
Presidente dos EUA, Donald Trump (dir.), recebe
o brasileiro, Jair Bolsonaro, na Casa Branca. Pág. 4
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Acredito que uma das coisas 
mais interessantes é experimentar, 
ver as coisas, participar, estar vivo e 
ativo no mundo das atividades e das 
possibilidades.

Nessa inquietude que me 
acompanha faz bastante tempo, 
mesmo já vendo no horizonte a linha 
dos sessenta, continuo sentindo 
prazer em vivenciar coisas novas e em 
“inventar” maneiras alternativas de estar 
no planeta e usufruir de suas histórias.

No campo da hospedagem, 
já degustei tudo. Nos Lençóis 
Maranhenses, fiquei no quarto de um 
guia de turismo e ficava vendo o vai-e-
vem dele. Dirigia carros, lanchas, subia 
morros, sempre com bom humor, 
parecendo uma criança no desfrute 
das paisagens da mãe natureza.

Depois, já fiquei três vezes num 
pequeno aposento no apartamento 
de Érika, no Leme, desenvolvendo 
com ela uma amizade que perpassa 
os períodos lá ficados, com troca 
constante de mensagens.

Estes dias voltei ao Rio, e, como 
Érika estava com hóspede, fui para 
Copacabana, ficando num lugar menor 
ainda, praticamente só cabendo uma 
pequena cama, menor que meu 
próprio corpo.

Antes um pouco, na Pipa, 
decidi curtir outra opção, ficar num 
hostel, só que desta vez, mesmo 
tendo pagado adiantado, abortei 
hospedagem, depois de ver um 
espaço com aproximadamente dez 
beliches, lotados de argentinos, tendo 
eu que ficar na parte de cima e deixar 
meu equipamento fotográfico sem 
nenhuma proteção, diante de jovens 
portenhos com fama na Pipa de 
personas que devemos ter cuidado.

Eis a vida, momentos muito 
agradáveis, felizes, interações 
fantásticas, mas também temor, 
lugares perigosos, estranhos, 
companhias que não conhecemos.

A experiência de estar passando, 
vivenciando cada momento, porém, 
não tem preço.

Que situação, rapaz...

FLÁVIO
REZENDE

jornalistaflaviorezende@gmail.com

Hospedagens 
alternativas
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CPI da Lava Toga

O senador Alessandro Vieira (PPS-SE) protocolou nesta 
terça-feira, 19, requerimento para a criação da comissão 
parlamentar de inquérito para investigar o “ativismo 

judicial” em tribunais superiores, chamada de CPI da Lava 
Toga. O documento, que conta com 29 assinaturas, é a segunda 
tentativa de emplacar a comissão no Senado. Da bancada do 
Rio Grande do Norte, apenas o senador Styvenson Valentim 
(Podemos) assinou o requerimento.

>> Dúvida. O deputado estadual 
Kelps Lima (Solidariedade) 
questionou o Governo do Estado 
nesta terça-feira, durante 
pronunciamento na Assembleia 
Legislativa, sobre os números 
da operação de antecipação de 
royalties da produção mineral 
pleiteada pela gestão da 
governadora Fátima Bezerra.

>> Conta não fecha. Segundo 
Kelps, considerando a média atual 
em arrecadação de royalties por 
mês, o Estado recolheria R$ 540 
milhões em 44 meses, período que 
consta no projeto aprovado pela 
Assembleia Legislativa. Apesar 
disso, a Secretaria de Planejamento 
e Finanças (Seplan) prevê uma 
arrecadação de apenas R$ 395 
milhões. É sobre este valor que a 
gestão negocia com os bancos.

>> Duas versões. A preocupação 
de Kelps é que o excedente de 
arrecadação (o que passar da previsão 
da Seplan) fique com o banco que 
vencer o pregão da antecipação dos 
royalties. Acontece que a própria 
Seplan tem dito que o banco vencedor 
só vai embolsar até o limite previsto 
em contrato. O que passar disso volta 
para os cofres do Estado.

>> Juros altos. A equipe 
econômica do Governo espera obter 
no mínimo R$ 315 milhões com 
a antecipação dos royalties. Na 
operação, o Estado vai em busca 
de receitas que só deveriam ser 
creditadas, mês a mês, no período 
de 2019 a 2022 – ou seja, até o fim 
dessa gestão. O banco antecipará 
um valor fixo ao Estado (no mínimo 
R$ 315 milhões, a depender das 

ofertas) e receberá em troca apenas 
um valor estimado em royalties 
(algo em torno de R$ 395 milhões). 
Essa diferença – de R$ 80 milhões – 
é equivalente aos juros da operação.

>> Jurisprudência. Com base 
na decisão do plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
definiu a Justiça Eleitoral como 
competente para julgar crimes 
comuns conexos a delitos eleitorais, 
a Segunda Turma da Corte decidiu 
nesta terça-feira encaminhar para 
a Justiça Eleitoral um inquérito 
instaurado no âmbito da delação 
da Odebrecht contra o ex-senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ).

>> Tributação. Em pouco mais de 
60 dias, o Estado do RN conseguiu 
negociar a restituição de R$ 39 
milhões sobre R$ 130 milhões de 
débitos administrativos, aqueles 
declarados mas não pagos por 
contribuintes em situação de 
inadimplência. Parte desse montante 
foi pago à vista e a outra parte 
retornará ao erário em prestações 
mediante condições especiais, como 
dispensa de juros e multa.

>> Sem Refis. “Agimos para que 
esses débitos não engrossassem 
ainda mais a Dívida Ativa (quando 
vão para cobrança judicial)”, 
afirmou ontem o secretário estadual 
de Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, em entrevista à rádio Agora 
FM (97,9). Segundo o secretário, 
não se trata de um Refis, “um 
expediente que a administração 
não gosta de usar por premiar 
justamente os maus pagadores, 
ignorando o esforço dos bons em 
manter seus tributos em dia”.

“Brasil quebrou e 
os militares estão 

querendo entrar 
nesta festa no 

finalzinho”
Presidente da Câmara Federal, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), sobre possíveis concessões 
à categoria na reforma da Previdência

>> Culpa da sociedade. 
O delegado Luiz Gonzaga 
Lucena, que chefia a 1ª 
Delegacia de Parnamirim, 
disse que a maior parte dos 
crimes hoje praticados poderia 
desaparecer se a sociedade não 
compactuasse com o resultado 
das ações de bandidos. Em 
entrevista ao programa 
Patrulha Agora, apresentado 
por Genésio Pitanga na rádio 
Agora FM (97,9), ele explicou: 
“quem compra drogas, armas, 
carros ou qualquer objetivo 
oriundo de roubo o furto está 
financiando o crime”.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

redacao@agorarn.com.br
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CCJ da Assembleia aprova PEC que 
cria teto de gastos no Governo do RN

TRAMITAÇÃO

Eduardo Maia / ALRN

De acordo com a proposta encaminhada pela governadora Fátima Bezerra, Estado não poderá
gastar mais do que a despesa do ano anterior acrescida de até 70% do crescimento da receita

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte apro-
vou nesta terça-feira, 19, a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
que cria um teto de gastos para o 
Governo do Estado. A medida segue 
para a presidência da Casa, que 
criará uma Comissão Especial para 
examinar o texto.

De acordo com a PEC, proposta 
pela governadora Fátima Bezerra, o 
Estado não poderá, a partir de 2020, 
gastar mais do que a despesa do ano 
anterior acrescida de até 70% do 
crescimento da receita ou a despesa 
do ano anterior mais a correção pela 
inflação do mesmo período. Estão eli-
minadas da conta despesas em áreas 

essenciais, como saúde, educação e 
segurança pública, além de gastos 
com aposentadorias e pensões.

“O projeto é constitucional, mas 
vamos fazer uma discussão aprofun-
dada na Comissão Especial a ser de-

signada e no plenário da Assembleia 
Legislativa, sempre olhando para o 
que é melhor para o Rio Grande do 
Norte. Na nossa opinião, trata-se de 
um teto de gastos que era rejeitado 
pelo PT”, disse o deputado Allyson 
Bezerra (Solidariedade), que tinha 
pedido vista à matéria na reunião 
anterior, se referindo às críticas que 
Fátima Bezerra fazia ao teto de gas-
tos no governo federal quando era 
ela senadora da República.

O deputado George Soares (PR), 
líder do governo na Assembleia, emi-
tiu posicionamento contrário ao cole-
ga. “É uma matéria contábil que trata 
do custeio. Vamos discutir a matéria 
na Comissão Especial para votação 
final dentro do prazo”, declarou. l

Reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia nesta terça-feira
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Ao lado de Trump, Bolsonaro fala em 
estratégias sigilosas para Venezuela

ENCONTRO NOS EUA

Estadão / Reprodução

Em pronunciamento na Casa Branca, presidente norte-americano afirmou que Estados Unidos
e Brasil vivem um momento único na relação bilateral, após a posse do presidente Jair Bolsonaro

Em encontro na Casa Branca 
com o presidente Jair Bolsonaro, o 
presidente dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, disse nesta terça-feira, 
19, que apoia os esforços do Brasil 
para integrar a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). Também afirmou 
que as negociações entre os dois 
países devem avançar nas áreas de 
segurança militar e do comércio.

“Estamos trabalhando com vá-
rias questões militares e questões 
dos vistos para funcionar melhor, 
o Brasil produz ótimos produtos e 
nós também. Acredito que o comér-
cio vai aumentar substancialmen-
te entre os dois países”, ressaltou 
Trump, presenteado por Bolsonaro 
com uma camisa da seleção brasilei-
ra de futebol.

O presidente norte-americano 
afirmou que Estados Unidos e Bra-
sil vivem um momento único na 

relação bilateral. “O relacionamen-
to que temos agora com o Brasil 
nunca foi melhor. Não temos hosti-
lidade alguma com o Brasil. Vamos 
ver Otan [Organização do Tratado 
do Atlântico Norte]. Temos uma 

grande aliança com o Brasil, como 
jamais tivemos”, disse Trump.

Para Trump, a campanha de 
Bolsonaro à Presidência da Repú-
blica foi emblemática. “[Bolsonaro] 
liderou uma das campanhas mais 

impressionantes dos últimos tem-
pos, lembrou também a minha”, 
disse. “O Brasil e os Estados Unidos 
nunca tiveram tão próximos quanto 
estão agora.”

Questionado sobre a questão da 
Venezuela, Trump disse que a crise 
no país sul-americano seria tema 
da conversa com Bolsonaro. Ele 
indicou que “todas as opções” estão 
sobre a mesa, inclusive a interven-
ção militar na região. O governo 
brasileiro já sinalizou ser contrário 
à intervenção.

Sobre este assunto, Bolsonaro 
afirmou que “tem certas questões 
que se você divulgar deixam de ser 
estratégicas”. “Asssim sendo, essas 
questões que se foram discutidas, 
se já não foram, não podem ser 
discutidas”, disse o presidente. “Se 
por ventura, vieram à mesa, certas 
medidas não podem ser tornadas 
públicas”. l

Bolsonaro e Trump na Casa Branca, com quadro de George Washington ao fundo

MISSÃO EM SÃO PAULO

Comitiva do RN vai cobrar de companhias aéreas 
passagens mais baratas para aeroporto de Natal

José Aldenir / Agora RN

Os secretários estaduais da Tri-
butação, Carlos Eduardo Xavier, e 
do Turismo, Ana Maria Costa, via-
jam nesta quarta-feira, 20, para São 
Paulo, com a missão de buscar junto 
às direções das companhias aéreas 
uma explicação para os altos preços 
das tarifas praticadas em Natal na 
comparação com outras capitais da 
região Nordeste.

A própria governadora Fátima 
Bezerra, num recente evento na 
Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte, mostrou todo o seu 
desconforto com esse assunto, espe-
cialmente porque o Estado já aplica 
desde 2015 uma alíquota de 12%  de 
cobrança de ICMS sobre o QAV, o 
querosene de aviação, das aeronaves 
que reabastecem no aeroporto Aluí-
zio Alves, em São Gonçalo do Ama-
rante. A alíquota cheia seria de 17%.

“A gente dá e não recebe nada 
em troca”, declarou Fátima a um 
grupo de empresários.

Nesta terça-feira, 19, ao progra-
ma Manhã Agora, da 97,9 FM, o se-
cretário Carlos Eduardo Xavier ne-
gou que o governo cogite, pelo menos 
por enquanto, retirar a desoneração 
sobre o querosene de aviação, mas 
explicou que é “preciso entender o 
que está acontecendo”.

Ele lembrou que foi muito cri-
ticado por empresários do turismo 
quando levantou esse problema, 
pois havia o temor que o Estado am-
pliasse as alíquotas de ICMS sobre o 
QAV como retaliação ao fato de Na-
tal ter as tarifas aéreas mais caras . 
“Não tem explicação para o que está 

acontecendo e queremos debater o 
tema com as companhias”, resumiu.

Um levantamento feito junto à 
companhia Latam mostra que um 
voo em abril para Miami, ida e volta, 
saindo de Natal, custa R$ 3.488,72; 
R$ 1.620,31, saindo de Fortaleza e R$ 
2.531,00, saindo de Recife. O mesmo 
destino, o mesmo voo, a mesma data.

 Em 2015, primeiro ano de sua 
administração, o então governador 
Robinson Faria reduziu de 17% para 
12% a alíquota sobre o QAV, aten-
dendo uma reivindicação do trade 
turístico, que esperava um aumento 
substancial da malha aérea para 
Natal. Não aconteceu.

Na gestão anterior, de Rosalba 
Ciarlini, a desoneração não foi conce-
dida, o que teria afastado as compa-
nhias aéreas do RN. Hoje, a maioria 
dos estados oferece essa vantagem, 
inclusive São Paulo, considerado a 
porta de entrada dos turistas inter-
nacionais que vêm ao Brasil. l

Passagens a partir do aeroporto de São Gonçalo do Amarante são mais caras
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Prefeitura do Natal começa análise
para lançar nova licitação dos ônibus

TRANSPORTE

José Aldenir / Agora RN

Minuta do processo licitatório para o sistema de transporte de Natal será produzida pelo Instituto da 
Mobilidade Sustentável Rua Viva, com sede em Belo Horizonte (MG), que foi contratada em 2016

A Secretaria Municipal de Mobi-
lidade Urbana (STTU) retomou esta 
semana os trabalhos para elaborar o 
novo edital para a licitação do trans-
porte de Natal. A minuta será produ-
zida pelo Instituto da Mobilidade Sus-
tentável Rua Viva, com sede em Belo 
Horizonte (MG), que foi contratada 
em 2016 pela Prefeitura do Natal.

Os trabalhos de preparação do 
processo licitatório só foram retoma-
dos após o recebimento, por parte da 
Secretaria de Mobilidade, dos vetos 
apreciados pela Câmara Municipal 
na Lei Complementar 179/2018, que 
traz as regras do transporte público 
em Natal.

Em janeiro deste ano, o prefeito 
Álvaro Dias (MDB) rejeitou quatro 
artigos incluídos na Lei dos Trans-
portes. No entanto, os vetos só foram 
apreciados na Câmara no início 
deste mês, a partir do retorno das 
atividades dos vereadores, que der-
rubaram apenas um dos vetos.

A única medida derrubada é a 
que permite que atuais cobradores 
sejam realocados em outras funções 
dentro das empresas de transporte, 
já que a dupla função é liberada. En-
tre as manutenções, os vereadores 

retiraram do texto a proibição de 
as empresas condenadas no âmbito 
criminal, com trânsito em julgado, 
não poderem participar do certame 
público.

Com as análises na Câmara 

concluídas, caberá ao Município 
finalizar o processo de regulamenta-
ção do serviço do transporte público 
de Natal. O Instituto da Mobilidade 
Sustentável Rua Viva vai ficar com 
a tarefa de produzir a minuta da 
licitação dos ônibus. A organização 
foi contratada, com dispensa de lici-
tação, em 2016. O valor do contrato é 
de R$ 97 mil.

O processo de licitação do trans-
porte público da capital foi iniciado 
em 2013, mas o Município só encer-
rou a elaboração do texto da Lei dos 
Transportes em 2015. Na Câmara 
Municipal, a legislação recebeu 140 
emendas.

Foram feitas duas convocações 
para recebimento de propostas, en-
tre janeiro e abril de 2017, mas as 
rodadas terminaram desertas. Com 
o insucesso, o Município enviou novo 
projeto de lei para a Câmara, que 
aprovou em dezembro o novo texto 
da licitação e agora votou os vetos. l

STTU retomou os trabalhos para deflagar novo processo licitatório em Natal

CONTROLE

Governo do RN irá lançar em abril nova 
estrutura do Portal da Transparência

Reprodução

O Governo do Rio Grande do 
Norte espera inaugurar seu novo 
Portal da Transparência até abril. 
O mecanismo, um dos principais 
instrumentos de controle de recei-
tas e despesas do poder público, 
será aperfeiçoado para garantir 
informações mais detalhadas das 
ações estaduais.

“O portal não contabiliza infor-
mações relevantes, como repasses 
de impostos aos municípios”, co-
mentou o controlador-geral do Es-
tado, Pedro Lopes. 

Dos recursos ordinários da fonte 
Tesouro (Fonte 100), usados para 
pagamento de pessoal, o portal não 
informa as saídas aos municípios, a 
título de quota-parte, do ICMS, IP-
VA, IPI Exportação e royalties (R$ 
332 milhões), nem os duodécimos de 
janeiro e fevereiro dos poderes e ór-
gãos com autonomia financeira (R$ 
244 milhões) e parte do repasse para 

o Fundeb (R$ 200 milhões).
Pedro Lopes ressalta ainda que 

há maior entrada de recursos na pri-
meira quinzena do mês em relação 
às saídas. Contudo essa, situação é 
revertida na execução da segunda 

quinzena em virtude do repasse dos 
duodécimos, pagamento de fornece-
dores, repasses complementares aos 
municípios, além do complemento 
da folha de pagamento, no último 
dia útil do mês. l

Novo portal terá informações sobre o repasse de impostos aos municípios

ESCOLHA

OAB define regras 
para  lista ao quinto 
constitucional do TRT

A Ordem dos Advogados do 
Brasil no Rio Grande do Norte 
(OAB/RN) publicou as regras para 
os advogados escolherem os 
representantes da classe na lista 
sêxtupla para o quinto constitucional 
do Tribunal Regional do Trabalho – 
21ª Região (TRT-21).

O edital é o marco inicial 
do processo que vai resultar na 
indicação do futuro desembargador 
do TRT-21. Os advogados 
escolherão seus representantes na 
lista sêxtupla por votação direta. 
Poderão votar os advogados 
adimplentes com a OAB.

Não há data definida para a 
eleição dos seis componentes que 
seguirão disputando a cadeira no 
TRT. O período de inscrições estará 
aberto entre os próximos dias 8 de 
abril e 9 de maio. As solicitações 
podem ser feitas na Secretaria 
Geral da OAB/RN. l
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> Bloco. Woldney Ribeiro, 
restaurador da Biblioteca 
do Instituto Ludovicus, 
descobriu a coleção comple-
ta do jornal ‘O Bloco’ que 
circulou em 1906 e 1907 e 
que pertenceu a Câmara 
Cascudo. 

>> Valor. São 26 edições 
desse jornal satírico que reu-
niu os grandes nomes locais 
e promoveu as conferências 
‘Costumes Locais’, de Eloy 
de Souza; e ‘Natal daqui a 50 
anos’, Manoel Dantas.

>> Luta. Os secretários 
estaduais da Fazenda e 
do Turismo vão hoje a São 
Paulo em busca de ter uma 
explicação para o preço 
exorbitante de todas as 
passagens de voos origina-
dos em Natal.

>> Como? Tem sido tal 
a ineficiência dos nossos 
gestores do turismo que as 
passagens chegam a ser 80% 
mais caras, quando o governo 
passado reduziu a alíquota do 
querosene de aviação. 

>> Brilho. Depois de três 
romances, o mais recen-
te - ‘Tempo de Espalhar 
Pedras’ - mereceu o Prêmio 
S. Paulo, Estevão Azevedo 
se lança como o mais jovem 
ensaísta da literatura 
brasileira.

>> Ensaio. Nos próximos 
dias, chega às livrarias 
seu livro ‘O Corpo Erótico 
das Palavras’, selo da 
Perspectiva. Ele é Filho do 
jornalista Dermi Azevedo, e 
considerado uma revelação 
nacional. 

>> Erotismo. Desta vez, 
a sua ousadia de raízes 
seridoense não é construir 
um quarto romance, a in-
venção de uma nova grande 
história, mas demonstrar o 
erotismo na obra de Raduan 
Nassar. 

>> Cena. O padre Antônio Nunes, diretor da 91.9 FM, desmente que o 
programa do Monsenhor Lucas - ‘Evangelho do Dia’ - sofra discrimina-
ção. E que ao longo de 40 anos mudou de horário ‘algumas vezes’, e não 
tem patrocinadores. Ainda: que a direção da 91.9 FM ‘tem consciência 
do que significa a pessoa do Monsenhor Lulas Batista para a história 
da Rádio Rural’, hoje FM. Tomara. Monsenhor Lucas merece o respeito 
de todos nós, as ovelhas do seu grande rebanho. 

>> Ideia. É excelente - tem 
a boa marca de Tarcísio 
Gurgel - a escolha de 
alguns títulos do plano 
de reedições da UFRN 
que consagra os sessenta 
anos da maior instituição 
cultural do RN.

>> Títulos. Lá estão: ‘O 
Calvário das Secas’, de Eloy 
de Souza; ‘Secas contra a 
seca’, de Felipe Guerra’, 
‘Décadas’, de Clementino 
Câmara, ‘Xarias e Cangulei-
ros’, de Veríssimo de Melo.

>> Mais. Estão também: 
‘O RN em visão prospec-
tiva’, de Joaquim Inácio 
de Carvalho’, ‘Acervo do 
Patrimônio Histórico’, 
Oswaldo de Souza, ‘Minha 
Luta política’, de Sandoval 
Wanderley.

>> Ainda. ‘Bangu’, de Bra-
sília Carlos, ‘A Construção 
do Saber Geográfico no/do 
RN’, de José Lacerda Felipe 
e a história de Bartolomeu 
Correia de Melo, homena-
gem de Ormuz Simonetti.

>> Data. As reedições 
históricas fazem parte do 
elenco de realizações que 
marcam os sessenta anos 
da UFRN, além de outros 
títulos lançados anterior-
mente. Uma Universidade 
faz assim. 

>> Quando. O lançamento 
das edições será amanhã, 
quinta, às 9h, no auditório 
da Reitoria, com a presença 
dos autores vivos e numa 
homenagem aos mortos por 
sua importância perma-
nente.

>> Aliás. A UFRN já 
edita o ciclo confessional 
de Câmara Cascudo, autor 
de sua aula magna de 
instalação: ‘O Tempo e 
Eu’, ‘Ontem’, ‘Manual do 
Doente Aprendiz’ e ‘Ronda 
do Tempo’. 

Não faz tanto tempo - foi nu-
ma edição brasileira do “Le Monde 
Diplomatique” do ano passado. Seu 
editor-chefe, Silvio Caccia Bava, em 
forte editorial sobre a força dos sen-
timentos pessoais sobre a formula-
ção das ideias, citou Etienne de Lá 
Boétie. Ele queria demonstrar que 
a sociedade, ao se sentir acuada, 
sempre reage. E cala só até a cons-
ciência coletiva perceber que é hora 
de não mais se submeter ao sacri-
fício dos que praticam a desabrida 
servidão voluntária.

No Brasil - vale a digressão - o 
“Discurso da Servidão Voluntária” 
tem várias edições, mas nenhuma 
tão lastreada como na tradução de 
Laymert Garcia dos Santos e os co-
mentários de Claude Lefort, Pierre 
Clastres e Marilena Chauí. Veio a lu-
me, pela primeira vez, como diriam 
os velhos críticos, em 1982, edição 
Brasiliense, com edições e reimpres-
sões ao longo dos anos dois mil. 
Nasceu quando o povo francês foi 
derrotado na luta contra o imposto 
do sal.

E tudo em razão de um deba-
te que outro dia assisti na tevê. La 
Boétie, mesmo há mais de quatro-
centos anos, viu com percepção ab-
soluta que são aqueles, justamente 
aqueles mais pretensamente quali-
ficados, os que aceitam esse destino 
torpe da servidão. E repetem como 
ventríloquos intelectualizados o 
jogo de frases que interessa aos 
poderosos, como se a verdade pu-
desse abrigar, sem se deixar notar, a 
versão prêt-à-porter que só interes-
sa a quem domina.

E com que facilidade, numa 
cretinice obediente, invocam es-
tatísticas e crivos de países de pri-
meiro mundo. Como se quem quer 
reformar a previdência, via a juris-
prudência do medo, antes tivesse 
garantido à sociedade os padrões 
dos mesmos países nas áreas da 
educação, saúde e segurança. Eles, 
os da servidão, esquecem que as 
disfunções que hoje a previdência 
enfrenta são as mesmas em todos 
os outros campos e geridos pelos 
governos e não pelos contribuintes.

Um deles encheu a boca para 
dizer que a Previdência Social cus-
tou em torno de R$ 290 bilhões. É 
verdade. Mas não disse aquilo que 
ouviu, logo depois, do seu compa-
nheiro de mesa de debate, ao infor-
mar que as desonerações fiscais, a 
título de incentivo, já somam hoje 
R$ 350 bilhões. As regras da apo-
sentadoria, erradas ou certas, não 
foram definidas pelos contribuintes. 
Ao contrário: eles cumpriram as re-
gras, pagaram, e agora são cobra-
dos por erros de outros.

A aposentadoria é algo pelo 
qual se paga. Depois, o que vem 
sendo proposto é impor dentro 
da reforma da previdência golpes 
muito bem dissimulados, como o 
de mexer no direito à multa de 40% 
sobre o FGTS em caso de demissão 
imotivada. A reforma é econômica, 
tanto que é proposta por econo-
mistas. Não mexe com as elites. É 
preciso fazê-la? É. Mas de forma 
transparente e saudável, pois a 
inquietação social não interessa a 
ninguém. Nem ao capital. 

Da servidão voluntária

PALCO CAMARIM

““Cada um tem o pé à
medida do seu grilhão”

Tristan Corbière, 
poeta francês (1845-1875). 

Divulgação
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RN tem o bimestre menos violento dos 
últimos quatro anos, aponta Sesed

DADOS

José Aldenir / Agora RN

O primeiro bimestre de 2019 foi 
o menos violento no Rio Grande do 
Norte nos últimos quatro anos. De 
acordo com o chefe da Coordenadoria 
de Informações Estatísticas e Análi-
ses Criminais (Coine) da Secretaria 
Estadual de Segurança Pública e da 
Defesa Social (Sesed) e pesquisador 
do Observatório da Violência Letal 
Intencional (Obvio), Ivênio Her-
mes, há diversas variáveis que são 
responsáveis por essa redução. Ele 
aponta para o aumento da apreen-
são de armas ilegais e o combate ao 
roubo de veículos.

“A equação criminal é dinâmica 
e composta de diversas variáveis. 
Elas precisam ser atacadas para 
haver redução no número final. No 
Rio Grande do Norte temos o que 

chamamos de ‘variável-meio’: são 
as armas de fogo e os veículos. Foi 
trabalhada a retirada dessa variável 

com as blitzen de operações integra-
das nos primeiros 60 dias deste ano. 
Além de retirar veículos e armamen-

tos, também foram apreendidas de 
drogas”, explicou o especialista em 
segurança pública, em entrevista ao 
programa “Manhã Agora”, apresen-
tado pelo jornalista Tiago Rebolo na 
rádio Agora FM (97,9).

O pesquisador do Obvio explicou 
que em janeiro deste ano houve uma 
redução de cerca de 30% da taxa de 
crimes letais intencionais, enquanto 
que em fevereiro a diminuição alcan-
çou os 40%. 

“Com esses dois meses juntos, 
temos uma diminuição de 35%. É 
um número substancial para esse 
período, e nos leva a uma reflexão 
do que foi feito e do que gerou efeitos 
positivos. Temos que continuar tra-
balhando dessa forma para manter 
a redução”, encerra Ivênio. l

Ivênio Hermes: “Temos diminuição de 35% no número de crimes violentos”

Para a Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais, redução dos índices de crimes 
violentos se deve ao aumento nas apreensões de armas ilegais e no reforço no policiamento ostensivo
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Empresa atrasa entrega de alimentos 
e prejudica refeições em três hospitais

SAÚDE

José Aldenir / Agora RN

Servidores estaduais da saúde 
denunciam que tem faltado ali-
mentação para acompanhantes de 
pacientes e funcionários de pelo 
menos três hospitais da Região Me-
tropolitana de Natal: o Monsenhor 
Walfredo Gurgel e o João Machado, 
na capital, e o Antônio Ferraz, em 
Macaíba. Segundo o sindicato da ca-
tegoria (Sindsaúde), a situação per-
siste desde quarta-feira da semana 
passada, dia 13.

De acordo com o enfermeiro Ma-
noel Egídio Júnior, conselheiro do 
Sindsaúde, o Governo do Estado tem 
submetido os servidores da área a 
uma “dieta forçada”. Nesta terça-fei-
ra, 19, um grupo de sindicalistas fez 
um protesto em frente ao prédio da 
Secretaria de Saúde Pública (Sesap) 
para exigir melhores condições de 
trabalho com, pelo menos, a regula-
rização da alimentação.

Os servidores da saúde estão em 
greve desde o dia 5 de fevereiro. A ca-
tegoria reivindica, além de melhores 
condições de trabalho, o pagamento 
dos salários que estão em atraso. O 
Estado ainda não pagou a folha de 
dezembro e o 13º salário de 2018 
para nenhum servidor, e parte do 
funcionalismo também não recebeu 
a folha de novembro e o 13º de 2017.

O funcionalismo denuncia tam-
bém práticas que classifica como 
assédio moral. De acordo com Egídio 
Júnior, as administrações dos hospi-
tais estaduais estão ameaçando cor-
tar o ponto de grevistas, apesar de a 
categoria estar respeitando, segundo 
ele, a determinação da Justiça para 
que pelo menos 70% dos servidores 
trabalhem.

“Há ameaças de colocar falta 
nos servidores e estão usando cálcu-
los diferentes para contar quantos 
servidores estão trabalhando. Não 
estão aceitando [que um grupo de 

servidores adira à greve]”, afirmou 
Egídio Júnior, que ainda ironizou a 
falta de alimentação nos hospitais: 
“E, além disso, o governo está se 
preocupando com a nossa saúde, nos 
impondo uma dieta forçada”.

O Hospital Walfredo Gurgel 
confirmou ao Agora RN que falta-
ram alguns “gêneros alimentícios” 
na segunda-feira, 18. A direção da 
unidade disse que, quando suspen-
de a alimentação de funcionários e 
acompanhantes, é porque prioriza as 
refeições dos pacientes. A situação, 
porém, segundo a administração do 

hospital, foi normalizada nesta ter-
ça-feira, 19, com a chegada de ver-
duras e frango – que foram servidos 
ao longo do dia. O estoque deve ser 
suficiente para os próximos dias.

A Sesap explicou que faltou co-
mida nos hospitais nos últimos dias 
porque um dos fornecedores contra-
tados pela secretaria não fez a entre-
ga dos alimentos. A empresa – cujo 
nome não foi revelado – contesta o 
trâmite de uma licitação de 2017 e, 
por causa disso, tem dificultado a 
prestação do serviço para o Estado.

A Secretaria Estadual de Saúde 
registrou, ainda, que uma nova lici-
tação para aquisição de alimentos 
para os hospitais da Grande Natal 
deve ser homologada em cerca de 
dez dias. O pregão aconteceu no dia 
8 de fevereiro e, desde então, os pro-
cedimentos estão sendo finalizados 
para que haja a homologação. Os 
contratos com as empresas vencedo-
ras serão válidos até o fim deste ano.

O coordenador administrativo 
da Sesap, Luiz Carlos, acrescentou 
que o novo governo estadual tem 
planejado a uniformização dos almo-
xarifados dos hospitais. A intenção, 
segundo ele, é evitar que faltem ali-
mentos em determinadas unidades 
enquanto sobrem em outras. l

Pasta informou que nova licitação para comprar alimentos está sendo realizada

Justiça autoriza uso de força policial para 
remover moradores da Comunidade do Jacó

ÁREA DE RISCO

José Aldenir / Agora RN

O juiz Bruno Montenegro, da 3ª 
Vara da Fazenda Pública de Natal, 
determinou a imediata desocu-
pação dos imóveis em situação de 
risco localizados na Comunidade 
do Jacó, de acordo com relatório 
técnico da Secretaria Municipal de 
Segurança Publica e Defesa Social 
(Semdes). Na decisão, o magistra-
do ressalta o dever do Município de 
Natal em promover a acomodação 
adequada dessas famílias, nos ter-
mos do Plano de Acomodação das 
Famílias Residentes na Área de 
Risco da Comunidade do Jacó.

Após a intimação, os morado-
res devem cumprir a decisão no 
prazo de dez dias. Caso não haja 
o cumprimento neste prazo, fica 
autorizada a utilização da força po-
licial para garantir o cumprimento 
da medida, devendo ser executada 
com a máxima cautela para se evi-
tar excessos.

A decisão atende ao pedido de 
tutela de urgência feito pelo Muni-
cípio de Natal, o qual ajuizou Ação 
Ordinária alegando que os deman-
dados encontram-se ocupando irre-
gularmente encostas de áreas pú-

blicas municipais, o que ocasiona 
grave situação de risco, em virtude 
da possibilidade de deslizamento 
de terra e desabamento de imóveis.

O Município alega que atuou, 
por meio da Defesa Civil Munici-
pal e da Secretaria de Assistência 
Social, para promover a interdição 
dos imóveis em situação irregular 
e tentar inserir as famílias em pro-
gramas sociais de regularização 
fundiária e que, no entanto, algu-
mas famílias se recusam a deixar 
o local, mesmo diante do risco imi-
nente já identificado. l Técnicos da Defesa Civil em inspeção

Secretaria Estadual de Saúde explicou ao Agora RN que faltou comida nos hospitais nos últimos
dias porque um dos fornecedores contratados pela secretaria não fez a entrega dos alimentos
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Licitação para recuperar a Ponte de 
Igapó deve sair até julho, afirma DNIT

PRAZO

José Aldenir / Agora RN

Com a data firmada da restauração para o fim do semestre, o DNIT vai frustrar o prazo inicial para o 
serviço, que aconteceria este mês; órgão federal iniciou estudos para definir o custo final da obra 

O Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) espera deflagrar a licitação 
para a reforma da Ponte Presidente 
Costa e Silva, mais conhecida como 
Ponte de Igapó, até o mês julho. O 
órgão federal ainda realiza estudos 
para definir o valor total da obra 
estruturante.

No último dia 8 de março, o ór-
gão publicou declaração de situação 
de emergência para a ponte. Estu-
dos apontavam o comprometimento 
estrutural de pilares e vigas da es-
trutura. Foram notificados proble-
mas em pelo menos 11 pilares do la-
do direito do acesso entre os bairros 
das zonas Leste e Norte de Natal.

Apesar da situação de emergên-
cia, o tráfego sobre a ponte não foi 
alterado. Com a data firmada da 
restauração para o fim do semestre, 
o DNIT frustra o prazo inicial para 
o serviço, que estava previsto para 
este mês.

De acordo com o DNIT, através 

da assessoria de imprensa, a elabo-
ração do orçamento ainda não está 
concluída, pois os trabalhos de re-
cuperação de elementos estruturais 
da ponte estão em planejamento.

Contudo, ainda de acordo com 
o Órgão, não haverá a necessidade 
de interdição do tráfego. O DNIT 

planeja adotar uma plataforma 
suspensa na estrutura da ponte pa-
ra a acessibilidade dos operários às 
partes que serão recuperadas.

A Ponte de Igapó tem 606 me-
tros de extensão e 12 metros e meio 
de largura. Por dia, a estrutura re-
ceber mais de 80 mil veículos. No 

entanto, desde que foi construída, 
em meados da década de 1970, a 
última manutenção foi realizada 
em 1990.

Com relação ao outro acesso aos 
bairros da zona Norte de Natal, a 
Secretaria do Estado da Infraes-
trutura (SIN) iniciou este mês o 
levantamento de necessidades para 
realização da manutenção da Ponte 
Newton Navarro. A análise vai de-
limitar os custos para a realização 
do serviço.

De acordo com a Infraestrutu-
ra, a quantificação de custos vai 
permitir a busca da fonte de recur-
sos financeiros.

A Secretaria de Infraestrutura 
também está realizando obras nos 
acessos à ponte. O órgão iniciou a 
construção de uma rotatória loca-
lizada na interseção das avenidas 
Itapetinga e Rio Doce, que corres-
ponde a uma parcela do projeto 
Pró-transporte. O custo do serviço 
está estimado em R$ 750 mil. l

DNIT publicou em 8 de março situação de emergência para a Ponte de Igapó

Agentes penitenciários avaliam que diálogo 
com governo melhorou na gestão de Fátima

SEGURANÇA

José Aldenir / Agora RN

A presidente do Sindicato dos 
Agentes Penitenciários do Rio 
Grande do Norte (Sindasp), Vilma 
Batista, em entrevista ao programa 
Patrulha Agora, apresentado por 
Genésio Pitanga na rádio Agora 
(FM) 97,9, disse que o diálogo com 
o governo de Fátima Bezerra é in-
comparavelmente melhor do que o 
mantido no governo anterior.

Para ela, a gestão de Robinson 
Faria foi marcada pela falta de pers-
pectiva do recebimento do salário, 
além da falta de condições de traba-
lho, assédio moral e tortura psicoló-
gica. “Agora, estamos passando por 
um processo de humanização com os 
servidores das penitenciárias, mas 
ainda há gestores do governo passa-
do. Isso vai passar, e a relação entre 
governo e servidores vai melhorar. O 

governo só não pode deixar de correr 
atrás dos salários que ainda estão 
atrasados, embora sejam de gestões 
anteriores”, disse.

Apesar do diálogo com o governo 
do Estado, Vilma Batista deixa claro 
que, a cada mês em que os salários 
atrasados não são pagos, o sofri-
mento aumenta. Ela lembra que o 
agente penitenciário tem uma pro-
fissão penosa, de alta periculosidade 
e insalubre. “Queremos manter o 
diálogo e sempre lembrar que é pre-
ciso mais 600 agentes penitenciários 
para normalizar a situação. Apesar 
da tranquilidade nos presídios, a su-
perlotação existe e só no meio do ano 
serão entregues mais dois pavilhões 
em Alcaçuz. Mais um motivo para 
chamar mais agente penitenciários”, 
detalhou Vilma Batista. l Vilma Batista reforça necessidade de o Governo quitar salários atrasados
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Primeira Câmara Setorial do Estado 
vai ser instalada nesta quarta-feira

Energias renováveis podem auxiliar no 
combate ao desemprego, aponta Sipcern

INDÚSTRIA

DESENVOLVIMENTO

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Secretaria de Desenvolvimento Econômico aponta que a intenção é a de aprofundar debate entre 
poder público e a iniciativa privado, promovendo maior interação entre empresários e o governo

A Câmara Setorial da Indústria, 
promessa do secretário Jaime Cala-
do, do Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), finalmente será instalada 
nesta quarta-feira, 20, às 9 horas, no 
gabinete dele na Sedec. É a primei-
ra de várias outras que comporão o 
Sistema de Câmara Setoriais Temá-
ticas do Rio Grande do Norte.

A intenção de Calado com essa 
iniciativa é aprofundar o debate 
entre o poder público e o privado, 
promovendo maior interação entre 
o empresariado e demais entidades 
comprometidas com o avanço econô-
mico do Rio Grande do Norte.

A Câmara Setorial da Indústria 
será formada por lideranças do setor 
industrial, das entidades vinculadas 
ao governo e outras organizações 
com atuação na área. Entre suas ta-
refas, estão a identificação e análise 
dos gargalos que atrapalham o setor, 
a elaboração de propostas prioritá-
rias, a implantação e acompanha-
mento de projetos e a facilitação dos 
mecanismos de governança.

A Federação das Indústrias do 

RN (Fiern), a Associação Industrial 
e Comercial de Mossoró (Acim), a 
Associação Comercial, Industrial 
e de Serviços de Caicó (Asisc) e a 
Associação das Empresas do Polo 
Industrial de Macaíba (Aspim) são 
alguns dos membros convidados pa-
ra compor a Câmara.

As instituições deverão indicar 
um titular e um suplente para sua 

representação. Instituições públicas 
de ensino técnico e superior também 
deverão fazer parte da Câmara. 
Demais entidades também poderão 
solicitar sua participação ou ser con-
vidadas pelos membros a qualquer 
momento. “Estamos sinalizando 
para o setor produtivo e a sociedade 
nosso empenho de trazer o diálogo 
empresarial para dentro do Gover-

no”, explicou o secretário Jaime Ca-
lado nesta terça-feira, 19. 

A iniciativa conta com o apoio do 
presidente da Federação das Indús-
trias, Amaro Sales, com quem o se-
cretário Jaime Calado vem manten-
do várias reuniões. “Vamos discutir 
as necessidades e as oportunidades 
que existem na indústria, e o Gover-
no, sabiamente, faz essa convocação. 
Isso vai agilizar muitos assuntos em 
que no dia-a-dia você não consegue 
avançar”, lembrou Amaro.

Teoricamente, as câmaras se-
toriais e temáticas são órgãos cole-
giados consultivos e propositivos de 
apoio ao desenvolvimento dos seto-
res e cadeias produtivas.

Instauradas através de portaria 
nesta terça-feira, são fóruns perma-
nentes de discussão entre os mem-
bros (agentes públicos e privados), 
que visam definir ações de interesse 
comum, através da atuação integra-
da dos diferentes segmentos produ-
tivos. A principal atividade das câ-
maras é a discussão sobre assuntos 
pertinentes à cadeia ou setor. l

Produzir, comercializar e distri-
buir os mais diversificados tipos de 
energia existentes no Brasil levan-
do-se em conta o potencial de cada 
Estado e, no caso do Rio Grande do 
Norte, nos modelos solar e eólico. Es-
te é o desejo de diretores do Sindica-
to Patronal dos Administradores de 
Condomínios do RN (Sipcern), que 
apontam a ideia como um dos cami-
nhos para combater o desemprego, 
gerar renda e, de quebra, ainda ge-
rar contribuições para a previdência.

O presidente do Sipcern, Luiz 
Valério Dutra, informou que está 
percorrendo todas as organizações 
e entidades empresariais, de profis-
sionais liberais e procura por apoio 
políticos nos poderes executivo e 
legislativo. “Queremos apresentar 

a emenda da Energia Livre, que é, 
acima de tudo, uma emenda popular 
à constituição federal. Queremos 
tornar livre a concorrência de quais-
quer modelos de produção, comércio 
e distribuição de diversos tipos de 
energia existentes no Brasil”, disse 
Luiz Valério Dutra.

Para o engenheiro civil Marcelo 
Augusto Souza Lima, o Brasil tem 
tudo para se tornar o grande produ-
tor de energia solar mundialmente e 
esta atividade nos dias atuais – or-
ganizada em forma de cooperativas 
– trará renda e emprego para mui-
tas pessoas.

“No Brasil dará certo e será uma 
energia com um custo muito menor. 
Sem dúvida, não faltaria mais ener-
gia no país. Passaríamos a ser uma 

referência em energia solar”, explica 
Lima.

Na avaliação do engenheiro, é 
necessário diminuir o tamanho do 
Estado e se o governo se mostra ul-
traliberal o momento de fazer a mu-
dança na constituição é agora. Para 
ele, a melhor alternativa é criar co-
operativas de energia livre. “Estive 
na Europa e vi como funciona. Aqui 
ainda será melhor porque temos 
sol em abundância. Na Alemanha, 
por exemplo, 38,4% de toda energia 
produzida é solar. Os alemães come-
çaram a produzir em 2010. Temos 
uma luz que vem de Minas Gerais. 
Lá, a distribuidora de energia está 
“comprando” a R$ 0,20 o Kwh e está 
vendendo a R$ 0,70. Não é o ideal, 
mas é um começo”, destaca. l

Jaime Calado, secretário de Desenvolvimento Econômico do RN

Valério Dutra, presidente do Sipcern
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STTU vai começar a recolher 
carros abandonados no dia 1º

INFRAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

De acordo com Secretaria de Mobilidade Urbana, veículos removidos serão 
levados para um pátio de apreensões, administrado por empresa privada

A Secretaria de Mobilidade Ur-
bana de Natal (STTU) vai iniciar, 
a partir do dia 1º de abril, o recolhi-
mento dos veículos abandonados e os 
que estiverem cometendo infrações 
de trânsito.

De acordo com o órgão, os veícu-
los removidos serão levados para um 
pátio de apreensões, administrado 
por uma empresa privada contrata-
da pela STTU, e só sairão de lá após 
o pagamento das taxas do pátio, 
débitos vencidos cadastrados no sis-
tema do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) e regularização de 
todas as pendências identificadas no 
ato da apreensão.

A medida é embasada no Có-
digo de Trânsito Brasileiro, na Lei 
Municipal nº 6.443/2014 e Decreto 
Municipal nº 11.601/2018, que estão 
disponíveis no site da STTU.

Os proprietários dos veículos 
guinchados arcarão com os custos 
do serviço, que incluem a taxa pelo 
serviço de guinho e a estadia no 
pátio de apreensões. O acionamen-
to do guinho para recolhimento de 

motocicleta, ciclomotor, motoneta 
ou quadriciclo será de R$ 97,00. Já 
os veículos com peso bruto total de 
3.500 quilos pagarão R$ 139,00 e os 
que passarem desse peso pagarão 
R$ 179,00. l

Proprietários de veículos guinchados arcarão com os custos do serviço

ECONOMIA

Reforma criará 
confiança que o País 
precisa, diz Mourão

O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, voltou a defender, 
nesta terça-feira, 19, a reforma 
da Previdência, afirmando que a 
medida é o primeiro passo para o 
Brasil sair da crise.

“A reforma da Previdência criará 
a confiança que o Brasil precisa, 
mas não é ela que vai solucionar a 
crise da noite para o dia”.

Para Mourão, a reforma 
tributária, a abertura econômica, 
o enxugamento do Estado, com 
privatizações e desvinculação de 
despesas do orçamento, além da 
desburocratização de processos, 
são exemplos de outras medidas. l

José Aldenir / Agora RN

General está exercendo Presidência
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“O cinismo é uma 
doença crônica 

transmitida por 
artes cínicas”

(Charles Canela)

>> Lex Luthor. O maior 
inimigo do Superman apareceu 
na quarta temporada da 
série da Supergirl, após três 
temporadas destacando sua 
irmã. O papel de Lex está com 
o ator Jon Cryer, famoso pela 
série “Two and a Half Men”, e 
que conhece bem o personagem, 
já que foi seu sobrinho no filme 
do Superman IV (1987) quando 
Gene Hackman interpretava o 
vilão careca. Outros atores na 
pele do Luthor foram John Shea 
(1993), Michael Rosenbaum 
(2001), Kevin Spacey (2006) e 
Jesse Eisenberg (2016).

>> Livro. É hoje, a partir das 
19h, o lançamento do livro 
“Memórias de um Surfista de 
Alma”, um romance infantojuvenil 
do professor e escritor Jocelin 
Bezerra. O evento acontece no 
Espaço Luz, na Praia dos Artistas, 
com shows de Negu Edmundo, 
DJ Samir e Banda Memória de 
Elefante.

A televisão moribunda
O gigante Google tem todas as 

ferramentas para controlar uma 
rede de televisão ou de jornal, duas 
coisas que por décadas resguarda-
ram sob a superfície da comunica-
ção um profundo poder lucrativo 
nos negócios da propaganda. Mas 
o site de buscas preferiu investir na 
indústria dos games.

A marca vai investir num setor 
que está bem à frente da TV, do rá-
dio e do jornal, que lidera em cres-
cimento e faturamento os negócios 
do mercado de entretenimento nos 
EUA. Ao lado dos serviços de strea-
ming, os games já dominam mais de 
35% dos aparelhos de TV nos lares 
norte-americanos.

Quando a Amazon, outro gi-
gante, comprou o outrora poderoso 
jornal The Washington Post, se ima-
ginou que se estabeleceria uma cor-
rida do mundo digital em busca do 
controle do velho universo analógico 
e de celuloide. Mas ao que parece é 
que o comportamento das atuais ge-
rações anulou o assédio.

Há poucos dias noticiou-se a 
incrível realidade do mercado edi-
torial em mais de 1,4 mil cidades 
americanas, que simplesmente 
perderam seus jornais impressos, a 
maioria deixando de circular e outra 
parte partindo para a opção digital, 
disputando mercado com zilhões de 
sites, blogueiros e youtubers.

A mídia como nós conhecemos 
no século XX vai se tornando literal 
e tecnicamente coisa do passado. A 
crise que desde os anos 90 atingiu 
a televisão aberta, hoje já chegou 
também nas TVs por assinatura, 

superadas nos PCs e celulares por 
atrações como a Netflix, YouTube, 
Prime Vídeo...

Outro fator preponderante para 
o esvaziamento da audiência televi-
siva é, sem dúvida, a indústria dos 
jogos eletrônicos, que agora chamou 
de uma vez a atenção do Google. Em 
países como os EUA, Japão, Coreia 
e Índia, os games já ultrapassaram 
a TV e o cinema no quesito preferên-
cia dos consumidores.

O Brasil talvez seja hoje o 
mercado onde é mais visível a de-
cadência das televisões abertas, 
não apenas no tocante à qualidade 
da programação, mas também na 
audiência. Ficaram esquecidos 
no século passado aqueles índices 
do Ibope acima dos 50, 60, até 70 
pontos. Agora mal se atinge dois 
dígitos.

Um exemplo foi no último sá-
bado, quando o SBT comemorou 
a ultrapassagem em cima da Glo-
bo com a estreia do programa da 
adolescente Maísa, que registrou 
risíveis 9 pontos, mas o suficiente 
para vencer os 8,7 pontos da outrora 
poderosa dona da audiência. Atingir 
hoje mais de 30% é milagre.

Se nos países desenvolvidos a 
ameaça vem das novas tecnologias 
dos games e dos serviços de stre-
aming, aqui ainda há a ousadia 
recente das emissoras de rádio, que 
fizeram da internet um braço de 
apoio a suas programações. Após 
trocarem o sinal AM por FM, as 
rádios caíram nas redes, instalaram 
câmeras e agora também roubam o 
público das TVs.

>> Crime eleitoral. Há 
contundentes movimentações de 
peças no tabuleiro da Justiça e da 
Procuradoria Federal com fortes 
probabilidades de provocar perigosas 
alterações no campo político. Uma 
ação aparentemente amornada nos 
escaninhos processuais deve voltar 
com a força de um grande incêndio.

>> Trânsito. O prefeito Álvaro Dias 
tem que estar atento a movimentos 
estranhos no governo que podem 
atrapalhar grandes benefícios para 
Natal e já praticamente prontos 
para entrarem em operação, mas 
que correm o risco da má vontade 
burocrática e até mesmo do boicote 
com interesses pessoais. 

>> Turismo.  A secretária estadual 
de Turismo, Ana Maria Costa, 
reconheceu ontem no programa Bom 
Dia Cidade, na 94 FM, a importância 
econômica do decreto do governo 
federal liberando o visto dos turistas 
dos EUA, Japão, Canadá e Austrália. 
Sua visão técnica não permitiria que 
pensasse o contrário.

>> O farsante.  Há décadas 
exercendo um simulacro de 
marqueteiro, dando plantão no 
Twitter com postagens que beiram 
o histerismo, torcendo para que 
Jair Bolsonaro esteja envolvido na 
morte de Marielle e que seu governo 
fracasse, o falso jornalista agora 
chama Olavo de Carvalho de falso 
filósofo.

>> Mentira. O novo delírio do Psol 
no caso Marielle é espalhar que a 
vereadora estava liderando pesquisa 
pro Senado em 2018. Pouco tempo 
antes da morte, ela sequer aparecia 
entre as mulheres mais votadas 
para deputado estadual, cargo que 
realmente almejava. A mais votada 
foi Alana Passos, do PSL.

>> Negócios. Parceria entre o 
Sebrae e a Fundação José Augusto 
promoverá hoje, das 15h às 17h, uma 
palestra com a finalidade de expor 
os benefícios e obrigações do Micro 
Empreendedor Individual, o MEI, no 
âmbito dos serviços prestados na área 
cultural. Inscrição grátis no telefone 
0800 570 0800.

Lamento pelos que não viram 
Pelé jogar. E agradeço por

ter visto Pelé e Messi.

(Juca Kfouri)

O que pode impedir um
homem mau com uma arma é

um homem bom com uma arma.

(Marcos do Val)

O cinismo é uma
doença crônica transmitida

por artes cínicas.

(Charles Canela)

PICARDIA NAS REDES
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>> Em pauta. A Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte 
foi palco NA segunda-feira, 18, de 
uma discussão sobre os programas 
de renúncia fiscal no Rio Grande do 
Norte e os efeitos para geração de 
emprego no Estado. 
Propositor do debate, o deputado 
estadual Kleber Rodrigues 
(Avante) defendeu reformulações 
no Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Industrial e a 
implantação de uma nova política 
de incentivo voltada também 
para outros segmentos além da 
indústria, inclusive o varejo. 
 
>> Para quem precisa. Para 
o parlamentar, a audiência foi 
um marco para a economia 
potiguar pelo produtivo debate 
ocorrido. “Nesse contexto, é muito 
importante que o Executivo 
concentre atenção nas empresas 
locais e regionais. Oferecer 
incentivo para o empresário que 
chega de fora é importante. Mas, 
convenhamos, o efeito do incentivo 
dado para os empresários locais 
é muito maior”, analisou Kleber 
Rodrigues. 
 
>> Saúde. O vereador Luiz Almir 
teve uma melhora em seu quadro 
de saúde no início desta semana. 
O parlamentar está há seis dias 
internado no Hospital da Unimed 
para tratar de uma diverticulite. 
Ele poderá ainda passar por 
cirurgia no mês de maio. 
 
>> Qualidade. “Provocamos essa 
audiência porque querem conceder 
aumento acima da inflação sem 
melhorar em nada a qualidade do 
serviço. Temos vários pontos de 
ônibus sem abrigo, frota antiga, 
grande tempo de espera, entre 
outros problemas. Não vamos 
aceitar esse aumento sem debater 
com a sociedade”. Do vereador 
Maurício Gurgel (PSOL) durante 
audiência pública nesta terça-feira 
para debater o possível reajuste e 
a qualidade do serviço dos ônibus 
em Natal.  
 
>> Poesia além da sala de aula. 
Ainda em clima de comemoração 
pelo Dia da Poesia, estudantes 
da Casa Escola promovem até 
o dia 21 de março a semana 
poética recheada de versos e 
interpretações realizadas pelos 
próprios estudantes. Durante todos 
estes dias as crianças se dedicam 
ao estudo da arte e declamam pelo 
sistema de som da escola os versos 
que mais se identificam. 

>> 25 anos de arte. Um dos 
principais pontos de cultura e 
de transformação da autoestima 
na capital potiguar, o Café 
Salão da empresária, produtora, 
especialista em corte e cachos 
Nalva Melo está festejando este 
mês 25 anos no mercado. A coluna 
envia os parabéns e o desejo de 
que permaneça por muitos anos 
ainda oferecendo beleza, café, 
cerveja e cultura! 
 
>> Novo representante. 
O superintendente do Natal 
Shopping, Felipe Furtado, é a 
partir de agora representante 
da Associação Brasileira de 
Shoppings Centers (ABRASCE) 
em nível local e, desta forma, 
passa a responder como 
coordenador estadual da 
instituição. O mandato, a convite 
da presidência da ABRASCE, 
tem duração de dois anos e tem 
como finalidade, unificar os 
interesses dos shoppings centers 
em nível local para representá-los 
nacionalmente.

>> Exclusividade. Nesta 
quarta-feira, 20, às 19h, a 
empresária Valéria Gurgel 
inaugura a “Valéria Gurgel 
Debuteen”, um espaço para 
atender ao público teen e kids, 
com modelos de vestidos de festas 
para debutantes, daminhas 
e formandas do ABC, assim 
como para meninas dos 10 anos 
aos 19 anos. Será a primeira 
loja potiguar a trabalhar 
exclusivamente com esse público.  
Sempre viajando e antenada em 
tudo que acontece no universo 
da moda, Valéria Gurgel se 
consagrou como uma das maiores 
referências do mercado de 
vestidos de noivas potiguar.

Ex-senador e líder do DEM, o potiguar José Agripino (dir.) continua a trabalhar 
nos bastidores da política nacional. Ele iniciou esta semana participando 
em São Paulo de um encontro com o governador João Dória (ao lado), com o 
presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM) e com o vice-governador de SP e 
também democrata Rodrigo Garcia (esq.).

Diretor Geral do DER, Manoel Marques (esq.), recebeu nesta terça-feira, 19 
a deputada estadual Cristiane Dantas e o vereador Dickson Jr. Em pauta, 
iluminação do prolongamento da Prudente de Morais. “Saímos com a 
garantia da implantação”, disse Cristiane.

Instagram

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire

...do jornal O Globo: “’Grande 
maioria dos imigrantes não tem 
boas intenções nem quer fazer 
o bem aos americanos’, afirma 
Bolsonaro à Fox News”;
 
...do canal BBC News: 
“’Temo que Bolsonaro acabe 
se colocando numa postura 
subalterna ao Trump’, diz ex-
embaixador nos EUA”;
 
...do jornal Folha de S.Paulo: 
“Na CIA, Bolsonaro se encontrou 
com diretora acusada de 
tortura”.

>> GIRO PELO TWITTER...

Desfile Gucci 
Inverno 2020,
em Milão

Instagram
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Vai lutar para cumprir suas metas no trabalho, 
mesmo que sofra aborrecimento com assunto de 
Justiça ou ligado à viagem. Caso esteja só, pode 
sentir algo diferente por colega de profissão.

Saberá superar os desafios, mas deverá 
dar sua opinião apenas se pedirem. 
Compromissos assumidos com familiares 
precisam ser cumpridos à risca. 

Projetos profissionais poderão sofrer algum atraso. 
Por outro lado, você vai demonstrar garra ao lidar 
com estudos e concursos. Confie no seu sexto 
sentido. No romance, aguarde mudanças.

Se quiser prosperar na carreira, conte mais 
com a razão. Você vai querer se divertir do seu 
jeito. Se já tiver alguém, prefira ficar em casa, e 
tome cuidado com discussões bobas.

Deverá se destacar no trabalho graças à sua 
força de vontade para realizar mudanças 
definitivas. Melhor não se abrir com qualquer 
um. A paquera estará numa fase promissora.

Uma nova oportunidade de serviço vai chamar 
sua atenção. Dia cheio de energia, mas talvez 
você sinta dificuldade de confiar no seu taco. Na 
sedução, sua criatividade estará no comando.

Controle sua ansiedade nos assuntos 
profissionais. Na saúde, cuidado com 
exageros, que poderão provocar intoxicação. 
Estará mais rígido(a) com sua alma gêmea.

Se pensa em abrir negócio com parente, o 
momento chegou! Poderá ter bom desempenho 
em teste ou entrevista de trabalho. Nem tudo é 
como parece. Lance recente poderá virar namoro.

Seu senso de responsabilidade vai dominar a 
rotina no serviço. Bom dia para lidar com trocas 
de produtos de outras localidades. Deixe as 
aventuras amorosas para outro momento.

Você saberá prender a atenção das pessoas 
e vender seu peixe. Poderá achar um pouco 
complicado mexer com dinheiro. Na dúvida, 
economize. Na conquista, não fará rodeios.

Terá jogo de cintura para contornar desafios. 
Evite assinar documentos sem ler com cuidado 
cada linha. Em casa, poderão rolar atritos. Na 
paquera, invista apenas naquilo que tiver futuro.

Se trabalha por conta, espere sucesso. Caso 
pense em mudar de vida, não espalhe seus 
planos por aí. Talvez sua saúde precise de 
mais atenção. 

Luz se reconcilia com Júnior. Stella decide voltar para casa. Guilherme decide se mudar para a casa de João Inácio. 
Mattoso garante a Marcos Paulo que escondeu suas fórmulas químicas. Olavo tem um acesso de fúria contra 
Valentina e Marcos Paulo. Lourdes promete a Geandro que jamais se envolverá com Olavo. 

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)

Letícia responde a mensagem de Alain. Mariane e Josi pedem desculpas a Gigi. Flor e Priscila conversam sobre 
as atitudes de Sheila e Isabel. Lenita visita Isabel na delegacia e afirma à vilã que sente vergonha de ter sido sua 
amiga. Gustavo convence Dora a ajudá-lo a se vingar de Cris/Julia e Danilo, e Graça sofre pela filha. 

ESPELHO DA VIDA

Duque contraria Mercedes com suas exigências sobre Vanessa. Janaína se emociona com o incentivo 
de Raimundo para que ela crie seu próprio negócio. João comemora com Janaína a decisão de 
abrirem um restaurante. Jerônimo é obrigado a ceder sua sala para o Duque. 

VERÃO 90

“Liberdade”, diz Mariana
Ferrão após deixar a Globo

JORNALISTA
TV Globo / Divulgação

Jornalista agradeceu por aprendizado

Ex-apresentadora do 
programa Bem Estar postou 
mensagem nas redes sociais 
falando sobre sua saída

Depois de demitir Fernando 
Rocha, a Rede Globo sofreu mais 
uma baixa. Mariana Ferrão optou 
por não renovar o contrato e deixou 
a emissora na última segunda-feira, 
18. Na manhã desta terça-feira, 19, 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 17

FHA
DESABRIGADO

TOÃNEN
RASADAQUI

DIARUTUS
PENAREEL

FANIQUITO
GOLAUJAN

RTRICOG
HUMORLEQUE

ANFORUM
TETOEES
UECANTO
RESPEITAR

PAPELSEIO

O antigo
"ph"

(Gram.)

Letra do
remédio
genérico

Palavra
típica de 
despedi-

das

Significa
"tudo", 

em "onis-
ciente"

O que per-
deu a ca-
sa devido
à chuva

(?) de
trânsito:
semáforo

Sanduíche
com

recheio
derretido

(?) em
diante:  a
partir de

agora

Forma do
ângulo de
90 graus

Desejo do
torcedor

(fut.)

Total de
meses
com 28

dias

Espécie
de abano
de tecido
ou papel

Arte de
Fábio

Porchat

Líquido pa-
ra limpar
lentes de
contato

Local em
que se

pendura o
lustre

Sigla do
Estado do

Ceará

(?) chi
chuan,

arte
marcial

Glândula
mamária
feminina

Comemoração 
dos concluintes de

curso superior
Generosa

Negativa;
recusa

Descrente
em Deus

Pouco
profunda

(?) Ferrero,
cantor

Cair sob
peso 

Sílaba de
"andar"

Nascido 
na Índia
Anuro de

brejos

Costura
em ferida
Distante;
afastado

Fazer
padecer 

Crise
histérica

Vogais de
"pele"

Quilogra-
ma (red.)

Janeiro
(abrev.)
Trigo e
milho

Tecido
de xales
Um, em
inglês

Tribunal 
de Justiça

Em (?): 
em teoria

Som do
latido

Tony Ra-
mos, ator

Conteúdo
da lixeira
de coleta
seletiva

azul

Atender;
ter consi-
deração 

Vogal da
vaia

Eduardo
Pires, ator

Junção de
paredes

Consoantes
de "pulo"

3/oni. 5/adeus — fórum — humor. 7/cereais. 11/desabrigado.

ela divulgou um vídeo com a legenda 
“o que a gente faz para ser a gente 
mesmo”, em que fala sobre sua de-
cisão. “A sensação é de liberdade, a 
sensação é de ser eu mesma”, disse 
Mariana, aos seguidores.

Na sequência, a jornalista agra-
dece à emissora e aos colegas de 
trabalho. “Eu aprendi muito nesses 
11 anos de TV Globo. Sou muito 
grata por tudo o que eu aprendi, por 
tudo o que eu cresci, por tudo o que 
eu ganhei, especialmente pelos pelos 
aprendizados”, declarou ela. l
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SINEC-RN - SINDICATO DAS EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS,
DE PREVIDÊNCIA, DE CAPITALIZAÇÃO E DE RESSEGUROS DO ESTADO DO RN.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA
 O Presidente do SINEC-RN Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros, de 
Previdência, de Capitalização e de Resseguros do RN, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca as Empresas Corretoras de Seguros, de Previdência, de Capitalização e de Ressegu-
ros do Estado do RN associadas e quites com suas obrigações a participarem da Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada na sede do Sinec-RN à Av. Prudente de Morais nº 4283 – Sala 
211 – Edifício Comercial Tawfic Hasbun, Lagoa Nova - Natal/RN, no dia 27 de Março de 2019, 
às 18:00h em 1ª convocação e às 18:30h em 2ª convocação com qualquer número de presen-
tes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Apreciação e Votação das Contas 
exercício 2018. 

Natal, 20 de Março de 2019.
Marcus Vinícius Melo de Arruda -  Presidente 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLÉIA  GERAL  EXTRAODINÁRIA
 O Presidente do SINEC-RN Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros, de 
Previdência, de Capitalização e de Resseguros do RN, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca as Empresas Corretoras de Seguros, de Previdência, de Capitalização e de Ressegu-
ros do Estado do RN associadas e quites com suas obrigações a participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada na sede do Sinec-RN à Av. Prudente de Morais nº 4283 
– Sala 211 – Edifício Comercial Tawfic Hasbun, Lagoa Nova - Natal/RN, no dia 27 de Março de 
2019, às 18:30h em 1ª convocação e às 19:00h em 2ª convocação com qualquer número de 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Mudança de Endereço. 

Natal, 20 de Março de 2019.
Marcus Vinícius Melo de Arruda -  Presidente 

CALIMAN AGRICOLA RN S/A - em recuperação judicial - CNPJ 04.570.179/0001-73. RE-
LATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018 Submetemos á apreciação de V. Sas as demonstrações 
contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/2018 comparada com 2017 elaborada na 
forma de texto, unidade declarada em milhar de real, acompanhada de notas explicativas, as 
quais foram elaboradas nos termos das práticas contábeis adotadas no Brasil. Somos gratos 
a todos por acreditarem nesta empresa e contribuírem para o crescimento e fortalecimento da 
agricultura nacional. 
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: ATIVO. Circu-
lante. Caixa e equivalentes 19 e 3. Contas a receber de clientes 380 e 933. Tributos a recuperar 
861 e 774. Estoques 92 e 330. Outros créditos circulantes 80 e 99. Despesas pagas antecipa-
damente 3 e 6. Soma AC 1.435 e 2.145. Não Circulante.  Realizável a longo prazo 2.673 e 
2.126. Imobilizado 17.318 e 18.207. Soma NC 19.991 e 20.333. Total do ativo 21.426 e 22.478. 
PASSIVO Circulante. Fornecedores 302 e 456. Empréstimos 498 e 0. Encargos sociais e tribu-
tários 202 e 458. Encargos trabalhistas 368 e 500. Adiantamento de cliente 50 e 60. Contas a 
pagar 24 e 62. Soma PC 1.444 e 1.536. Não Circulante. Empréstimos e financiamentos 4.055 
e 5.436. Tributos parcelados 65 e 26.  Partes relacionadas 2.857 e 1.357.  Tributos diferidos 132 
e 147.  Soma NC 7.109 e 6.966. Patrimônio líquido. Capital realizado 14.511 e 14.511. Reserva 
de reavaliação 328 e 355. Reserva de lucros 1.143 e 1.143. Prejuízos acumulados (3.109) e 
(2.033). Soma PL 12.873 e 13.976. Total do passivo 21.426 e 22.478. DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADOS. Receita bruta de vendas 5.428 e 7.999. Deduções (150) e (417). Receita líquida 
5.278 e 7.582. Custo das vendas (6.133) e (6.478). Prejuízo bruto (855) e 1.104. Despesas 
operacionais (674) e (879). Despesas financeiras liquidas (412) e (545). Prejuízo líquido do 
exercício (1.941) e (320). DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS. Saldo inicial 
1° de janeiro (2.033) e (1.801). Realização reserva 42 e 42. Ajuste exercício anterior 547 e (24). 
Prejuízo líquido do exercício (1.941) e (320). Ativos fiscais 276 e 70. Saldo final 31 dezembro 
(3.109) e (2.033). DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA. Caixa e equivalentes – iniciais 
3 e 11. Caixa e equivalentes – finais 19 e 3. Variação liquida do exercício 16 e (8).
NOTAS EXPLICATIVAS: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com Comi-
tê de pronunciamentos Contábeis, com ênfase na NBC-1000 (R1/2016). A base de mensuração 
do valor é o custo histórico. A moeda funcional da companhia é em reais (R$). As receitas e 
despesas são registradas pelo regime de competência do exercício. Ativo circulante são clas-
sificados como caixa e equivalentes de caixa, numerários em espécie, depósitos bancários 
disponíveis e aplicações financeiras onde a empresa tem intenção de utilização imediata. Imo-
bilizado compreende os bens tangíveis que são mensurados com base no custo de aquisição, 
os bens são depreciados com base na vida útil econômica estimada a partir da data de sua 
entrada em operação. Passivo circulante e não circulante são valores conhecidos, calculáveis e 
com certeza de obrigação. Nesses valores não se verificou a necessidade do cálculo de ajuste 
a valor presente. A companhia possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos 
financeiros: Risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado e risco operacional.     
DIRETORIA: Helder Luis Caliman - Diretor Presidente; Georgina Caliman Azevedo; Rosângela 
Caliman; e, Geraldo Antonio Fereguetti - Diretores Executivos.  CONTADORIA: Sani de Souza 
Gomes - Contadora - CRC-ES 18.309/S/RN. As demonstrações contábeis completas acham-se 
à disposição dos acionistas e demais usuários, na sede da companhia.

LICENÇA AMBIENTAL

IRACI TEIXEIRA DE ARAÚJO, inscrita no CPF/MF 184.154.071-49, torna público, conforme a 
resolução CONAMA nº 237/97, que requereu à SEMURB em 15/03/2019, através do Processo 
Administrativo nº 000000.009237/2019-86, a Licença Ambiental de Instalação Simplificada para 
o funcionamento de uma Construção de um Prédio tipo Flat com área construída de 559,00m2 
em um terreno de 450,00m2, situado na Rua Dulce Meira e Sá Figueiredo, lote 10 Quadra 05 
Central Park, Capim Macio – Natal/RN, CEP: 59082-351, ficando estabelecido um prazo de 05 
(cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Con-
tratação de serviços de retirada de aparelhos de ar condicionado tipo “piso-teto” e 
instalação de aparelhos de ar condicionado tipo “Split Hi Wall” com fornecimento de 
materiais e insumos para atender a Unidade B29 do SENAT - Natal/RN, cujo recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 04/04/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 03/04/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, s/n, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail 
licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00005/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, 
Processo Licitatório Nº. 012/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO FUTURA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, VISANDO 
PROMOVER UMA COBERTURA DE 12 (DOZE) MESES. A sessão pública dar-se-á no dia 
03/04/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através do site: www.prefeiturademacaiba.com.br/servicos/licitacoes ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. 
Macaíba/RN, 19/03/2019. Pregoeiro/PMM.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, 
Processo Licitatório Nº. 013/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA FU-
TURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE CIMENTO SACO COM 50 KG, TIJOLO DE 08 FUROS E TIJOLO BRANCO. A sessão 
pública dar-se-á no dia 04/04/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis através do site: www.prefeiturademacaiba.com.br/servicos/
licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 19/03/2019. Pregoeiro/PMM.

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

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

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

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA, Inscrita sob o CNPJ 09.234.399/0004-92, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a Renovação da Licença de Operação para a Base de Armazenamento 
Temporário de Resíduos perigosos (Classe I) e não perigosos (classe II -A e B), líquidos, 
sólidos e pastoso  oriundos das Atividades Industriais, Comerciais e de Serviço de Saúde, 
localizada na Rua Valdivino Gomes de Farias, s/n, Loteamento Santa Helena, município de 
Macaíba/RN.

Fernando Antônio Lucena Soares
Diretor Administrativo

Circuito Brasileiro de Vôlei de 
Praia tem etapa decisiva em Natal

COMPETIÇÃO NACIONAL

José Aldenir / Agora RN

Disputa pelo título geral da competição está acirrada e a etapa natalense 
tem tudo para ser determinante na definição do campeão do circuito

O Circuito Brasileiro Open de 
vôlei de praia 2018/2019 desembarca 
nesta semana em Natal para a sexta 
e penúltima etapa da temporada. O 
torneio, que traz à cidade a elite da 
modalidade no País, tem apoio da 
Prefeitura do Natal, que, além de re-
ceber a etapa, realizará uma série de 
ações sociais durante o evento.

A disputa pelo título geral está 
acirrada e a etapa natalense tem 
tudo para ser determinante na de-
finição do campeão do circuito, uma 
vez que há vários times empatados 
na liderança do ranking. O tour na-
cional é composto por sete etapas e 
são contabilizados os seis melhores 
resultados conquistados pelas du-
plas (possibilidade de um descarte).

No naipe feminino, Fernanda e 
Bárbara Seixas (RJ) somam 1.600 
pontos, mas com os descartes, pos-
suem 1.360 pontos, mesmo número 
de Ágatha/Duda (PR/SE). Carol 
Solberg e Maria Elisa (RJ), campeãs 

da edição 17/18, aparecem logo em 
seguida, com 1.320 pontos.

Fernanda Berti destacou a bus-
ca pelo título ao lado de Bárbara, 
mas lembrou de que o planejamento 
dos times foi pensado para atingir o 
ápice durante a corrida olímpica.

“Durante esse período entre a 

etapa de Fortaleza e a etapa de Na-
tal intensificamos os treinos, aumen-
tando o volume de trabalho, dando 
mais intensidade. O objetivo das du-
plas neste ano é a corrida olímpica, 
mas sempre vamos para as etapas 
pensando em conseguir o melhor re-
sultado”, destacou Fernanda. l

Torneio acontece durante este mês de março nas praias da capital potiguar

CAMPANHA INÉDITA

Câmara de Parnamirim
homenageia Visão 
Celeste por Copa SP

A inédita campanha feita pelo 
Visão Celeste Esporte Clube na 
Copa São Paulo de Futebol Júnior 
deste ano será reverenciada pela 
Câmara de Parnamirim durante 
sessão solene nesta quarta-feira, 
20, às 19h. A ação é de propositura 
do mandato do vereador Pastor Alex 
(Solidariedade) e reunirá comissão 
técnica e jogadores da equipe de 
Parnamirim. Na oportunidade, 
integrantes da comissão técnica e 
parte de jogadores que disputaram 
a competição receberão medalhas 
e uma placa comemorativa. “Será 
um reconhecimento justo e digno 
a esses guerreiros que tão bem 
representaram o nosso estado e a 
nossa cidade Parnamirim”, frisou o 
vereador do Solidariedade.

Divulgação / Visão Celeste

Equipe chegou até a quarta fase


