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Alcaçuz vai ganhar 
800 novas vagas
até o meio do ano
Secretário de Justiça e Cidadania, Pedro Florêncio afirmou que três novos 
pavilhões serão entregues na maior unidade prisional do Estado. Titular da 
Sejuc também prometeu convocação de agentes penitenciários para 2019.
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DEBATE
A Associação dos Membros do 

Ministério Público Estadual orga-
niza na próxima sexta-feira, 29, às 
14h30, um debate entre os dois can-
didatos à chefia da Procuradoria-
-Geral de Justiça do Rio Grande do 
Norte. Eudo Rodrigues Leite, atual 
PGJ, e Iadya Gama Maio discutirão 
propostas no Colégio de Procurado-
res sob mediação do jornalista Luís 
Henrique de Souza e Silva.

TRADIÇÃO
Por falar em eleição do Ministé-

rio Público, fala-se nos bastidores 
na possibilidade de a governadora 
Fátima Bezerra quebrar a tradição 
e nomear como procurador-geral 
de Justiça não necessariamente 
aquele que for mais votado pelos 
membros do Ministério Público no 
dia 5 de abril. Iadya Gama Maio 
está animada com a possibilidade 

*O novo secretário de Justi-
ça e Cidadania, Pedro Florêncio, 
em uma das primeiras entrevistas 
concedidas desde que assumiu o 
cargo, tratou de elogiar o trabalho 
do antecessor, Luís Mauro Albu-
querque. Segundo ele, as ações de 
disciplina adotadas dentro dos pre-
sídios potiguares no governo an-
terior foram bem-sucedidas e, por 
isso, vão continuar na sua gestão. 
Mais detalhes na página 8.

*Prefeito de São Gonçalo do 
Amarante durante a construção do 
Aeroporto Aluízio Alves e um dos 
maiores entusiastas do projeto, o 
hoje secretário de Desenvolvimen-
to Econômico do Estado Jaime 
Calado declarou ontem na Assem-
bleia Legislativa, durante audiência 
pública para discutir os altos preços 
das passagens aéreas cobrados 
pelas companhias aéreas em Natal, 
que a atuação do governo estadu-
al vai trazer resultados logo logo. 

Jaime Calado aposta que, em três 
semanas, as tarifas vão cair.

*O fato de a governadora Fá-
tima Bezerra não ter sancionado 
o projeto que regulamenta a con-
cessão de férias e 13º salário para 
os deputados estaduais já reflete 
na Assembleia Legislativa. Ontem, 
a deputada oposicionista Cristiane 
Dantas (Solidariedade) travou a 
análise, na Comissão de Finanças, 
do projeto que altera a estrutura 
administrativa do Estado.

*Candidata a vice-presidente 
de Fernando Haddad (PT) na última 
eleição presidencial, a ex-deputada 
federal Manuela D’Ávila (PCdoB) 
visitará Natal nesta sexta-feira, 29. 
Em evento no auditório da reitoria 
da UFRN, Manuela vai lançar o livro 
“Revolução Laura – reflexões sobre 
maternidade e resistência”. Será a 
partir das 18h30, com direito a ses-
são de autógrafos.

de Fátima gostar da ideia de indi-
car uma mulher para exercer, pela 
1ª vez, o cargo máximo do órgão. 

RENÚNCIA FISCAL
O deputado estadual Kelps 

Lima (Solidariedade) cobrou da go-
vernadora Fátima Bezerra a regula-
mentação de uma lei de sua autoria 
que isenta policiais potiguares de 
pagarem ICMS no ato da compra 
de armas de fogo. O parlamentar 
defende que o Estado abra mão do 
imposto como forma de baratear o 
preço do armamento para os agen-
tes de segurança. 

SEM HESITAR
A vereadora Júlia Arruda (PDT) 

disse à coluna nesta quarta-feira 
que continua fazendo oposição ao 
prefeito de Natal, Álvaro Dias. A 
pedetista reiterou seu posiciona-
mento após a coluna citá-la ontem 
como uma das vereadoras que tem 
hesitado em relação a assuntos da 
Prefeitura, o que poderia indicar 
uma reaproximação dela com Álva-
ro. “Sou oposição à administração 
do prefeito Álvaro Dias, decisão que 
tomei com total segurança, clareza 
e transparência, inclusive com nota 
pública divulgada à época”, afirmou. 

CEI
Ao afirmar que Júlia Arruda 

tem hesitado em relação a temas 
da Prefeitura, a coluna se referia ao 

fato de a vereadora não ter assinado 
ainda, apesar de ser de oposição, o 
pedido de instalação de uma Comis-
são Especial de Inquérito defendido 
pelo vereador Cícero Martins (PSL). 
Cícero aponta irregularidades na 
Secretaria Municipal de Saúde e 
recolhe assinaturas para abrir uma 
investigação formal na Câmara. Já 
tem o apoio de sete vereadores.

PREFIRO NÃO COMENTAR
O deputado federal Girão Mon-

teiro (PSL) preferiu não comentar 
o resultado da pesquisa do Institu-
to Consult, contratada pelo jornal 
Tribuna do Norte, que mostrou o 
presidente Jair Bolsonaro com ape-
nas 41% de aprovação em Natal, 
índice distante dos quase 53% que 
ele conquistou no 2º turno das elei-
ções contra Fernando Haddad (PT). 
Pela assessoria, Girão explicou que 
não costuma opinar sobre levanta-
mentos sem, antes, fazer um estudo. 
Não disse quando falará a respeito.

EM BUSCA DE VERBA
O prefeito Álvaro Dias estava 

em Brasília ontem. Acompanhado 
do secretário de Obras Públicas e 
Infraestrutura, Tomaz Neto, o pre-
feito foi em busca de recursos para 
investimentos em Natal. Direto de 
Brasília, por telefone, Tomaz Neto 
conta as novidades logo mais no pro-
grama Manhã Agora, que começa às 
7h na rádio Agora FM (97,9).

Prefeitos do Rio Grande do Norte cobram do Tribunal de Con-
tas do Estado uma normatização que retire do cálculo da 
despesa com pessoal das prefeituras valores repassados pe-

la União aos municípios que são pagos a servidores lotados em 
programas federais. Isso acarretaria em uma redução, mensura 
a Federação dos Municípios, de até doze pontos percentuais no 
total de comprometimento da receita das prefeituras com funcio-
nalismo. Num cenário em que muitas prefeituras extrapolam – e 
muito – os limites legais, uma resolução sobre o assunto poderia 
salvar as finanças de muitas cidades RN afora.

Mudança no cálculo

"Não dá para governar 
com a cabeça em 64"

Janaina Paschoal
Deputada estadual Janaina 
Paschoal (PSL-SP), sobre 
determinação do presidente 
Jair Bolsonaro para que o 31 de 
março seja comemorado nos 
quartéis militares, em alusão ao 
golpe de 1964

Fábio Rodrigues Pozzebom
 / Agência Brasil
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José Aldenir / Agora RN

>> Mais pressão. A juíza federal Ivani da Silva Luz, de Brasília, man-
dou intimar o presidente Jair Bolsonaro sobre ação popular do advogado 
Carlos Alexandre Klomphas que pede para que sejam barrados festejos em 
torno do aniversário do golpe militar, em 31 de março. A magistrada deter-
minou que Bolsonaro e a União se manifestem em até cinco dias.
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A arrecadação do Governo do 
Estado com royalties da produção 
de petróleo e gás, entre os meses de 
janeiro e março deste ano, foi de R$ 
47,783 milhões. O valor bruto, se-
gundo dados do Portal da Transpa-
rência, é 8,5% maior que o de 2018, 
no mesmo período.  A expectativa 
é que o dinheiro decorrente da ex-
ploração do óleo seja utilizado no 
pagamento dos salários atrasados 
do funcionalismo público estadual.

No entanto, apesar de já ter 
recebido parte dos recursos, o Go-
verno do Estado não irá carreá-lo  
para o fechamento das dívidas com 
os servidores estaduais. É que se 
espera realizar uma operação de 
crédito com uma instituição ban-
cária para antecipar os valores 
equivalentes à exploração do perí-
odo entre 2019 e 2022. O montan-
te estimado é de cerca de R$ 315 
milhões. O edital para a operação 
de crédito, que deve acontecer por 
meio de um leilão, deve ser lançado 

ainda este mês. 
O dinheiro dos  royalties soma 

recursos com as cotas-partes da 
exploração do óleo e gás natural. A 
operação decorre da produção em 
terra, da marítima e do chamado 
Fundo Especial do Petróleo (FEP), 

que é calculado com a produção do 
pré-sal.

No RN, os três primeiros meses 
de 2019 resultaram na melhor ar-
recadação desde 2017. Em 2018, o 
valor foi de R$ 43,75 milhões, e há 
dois anos, R$ 42,949 milhões.

Segundo informações da Secre-
taria Estadual de Planejamento 
(Seplan), o valor bruto oriundo 
da arrecadação de royalties ainda 
sofre abatimentos, pois 25% do 
valor – cerca de R$ 11 milhões – é 
distribuído para os municípios po-
tiguares. Este dinheiro é tem en-
caminhamento automático. Além 
disso, outro 1% é retirado para o 
pagamento do Pasep.

O funcionalismo público está 
com quatro folhas de salários em 
atraso, o que corresponde a R$ 
857 milhões. O governo não pagou 
o 13º salário de 2017, parte do sa-
lário de novembro de 2018, o 13º 
salário de 2018 e o salário de de-
zembro de 2018.

Mesmo com a redução dos re-
cursos, o dinheiro resultante da 
arrecadação dos royalties pode-
ria aliviar parte da dívida com os 
servidores estaduais. Os R$ 36 
milhões restantes saldariam 4% do 
débito total do Governo do Estado.

Arrecadação de royalties deverá ser utilizada para quitar débitos salariais do Estado

Com salários atrasados, Estado já recolheu 
R$ 47 milhões em royalties apenas em 2019
Governo do Rio Grande do Norte espera antecipação da receita do período de 2019 a 2022
para quitar salários atrasados, mas não utilizou verba recebida até agora para esta finalidade

Recursos

José Aldenir / Agora RN

Na disputa da eleição para a 
Procuradoria-Geral de Justiça do 
Rio Grande do Norte, a procuradora 
Iadya Gama Maio disse nesta quar-
ta-feira, 27, que não vai retirar seu 
nome da lista tríplice caso não ter-
mine a disputa em primeiro lugar.

“Essa minha opção decorre do 
fato de que, na verdade, a nomea-
ção do procurador-geral de Justiça 
pela governadora Fátima Bezerra 
é ato que, ao invés do que procla-
mam os apoiadores do adversário, 

garante a efetiva democracia, pois 
a decisão ficará a cargo do repre-
sentante popular máximo do Exe-
cutivo estadual, que não se vincula 
a interesses classistas”, detalhou.

A Ampern propôs que os candi-
datos se comprometam a negar o 
posto de procurador-geral de Justi-
ça caso não terminem em primeiro 
lugar na eleição do Ministério Pú-
blico Estadual (MPRN).  O novo 
PGJ será escolhido, oficialmente, 
pela governadora Fátima Bezerra 

a partir de lista elaborada em elei-
ção por promotores e procuradores, 
em votação que acontece em 5 de 
abril. Pela proposta da Ampern, 
quem não for mais votado, retira 
seu nome da lista tríplice, elimi-
nando as chances de Fátima Bezer-
ra nomear o procurador que ficar 
em 2º lugar na votação interna.

Iadya Gama disputa essa elei-
ção com Eudo Rodrigues Leite, atu-
al procurador-geral de Justiça, que 
tenta a reeleição. Iadya Gama Maio recusou sugestão

Associação faz proposta para evitar
que Fátima nomeie 2º lugar para PGJ

Ministério Público

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Câmara 
Federal, deputado Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), afirmou 
nesta quarta-feira, 27, que o 
governo ainda não começou e 
que o presidente Jair Bolso-
naro está "brincando de pre-
sidir" o País.

Maia deu a declaração 
após ser questionado sobre 
uma entrevista de Bolsonaro 
à TV Band na qual o presi-
dente disse que o deputado 
está "abalado" por questões 
pessoais.

Na entrevista, Bolsonaro 
afirmou não ter problema 
com o presidente da Câmara, 
mas acrescentou que ques-
tões pessoais têm "abalado" 
Rodrigo Maia.

"Abalados estão os brasi-
leiros, que estão esperando 
desde 1º de janeiro que o 
governo comece a funcionar. 
São 12 milhões de desem-
pregados, 15 milhões de 
brasileiros vivendo abaixo da 
linha de pobreza, capacidade 
de investimento do Estado 
brasileiro diminuindo, 60 
mil homicídios e o presidente 
brincando de presidir o Bra-
sil", disse Rodrigo Maia.

"Eu acho que está na ho-
ra de a gente parar com esse 
tipo de brincadeira, está na 
hora de ele sentar na cadeira 
dele, do parlamento sentar 
aqui, e a gente em conjunto 
resolver os problemas do 
Brasil", encerrou o deputado.

Rodrigo Maia diz 
que Bolsonaro 
está "brincando" 
de presidir o País

Troca de farpas

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia

José Aldenir / Agora RN



O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, afirmou nes-
ta quarta-feira, 27, que a pasta 
pretende regularizar a situação 
de cerca de 2 mil médicos cubanos 
que permaneceram no Brasil após 
o rompimento do governo de Cuba 
com o Programa Mais Médicos. 
“Estão numa condição de exilados”, 
destacou o ministro.

Em audiência pública na Co-
missão de Assuntos Sociais do 
Senado, Mandetta explicou que a 
ação integra uma proposta, ainda 

em elaboração, de reformulação do 
Mais Médicos. A previsão, segun-
do ele, é que o pacote seja enviado 
ao Congresso Nacional em abril.

“Devemos ter uma proposta 
de como essas pessoas podem se 
reencontrar com a sua profissão, 
legalizados, e poder exercer sua 
profissão, já que eles são muito 
mais vítimas dessa negociação 
que foi feita entre países do que 
propriamente atores de algum ato 
que os colocasse dentro do País em 
situação irregular”, encerrou.

O senador potiguar Jean Paul 
Prates (PT) criticou a venda de 
ativos como refinarias e fábricas 
de fertilizantes pela Petrobras.

O parlamentar participou de 
audiência pública da Comissão da 
Infraestrutura, que contou com a 
presença do ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque. 
O modelo de venda de ativos do 
governo federal prevê a criação de 
duas subsidiárias, uma reunindo 
ativos da região Nordeste e a ou-
tra reunindo ativos da região Sul 
do Brasil.

Tão logo sejam criadas, a Pe-
trobrás pretende vender 60% da 
participação acionária em cada 
uma dessas novas subsidiárias.

“A privatização dessas ativi-
dades significa aumento de pre-
ços e até escassez de produtos”, 
justificou o parlamentar.  “As 
atividades de refino, logística e 
fertilizantes são importantes, não 
apenas para a Petrobrás, mas 
para o Brasil, em especial para o 
agronegócio”, adverte o senador. 
Ele diz que há risco de perda de 
soberania. 

O parque de refino brasileiro 
conta hoje com 17 refinarias, sen-

do 13 pertencentes à Petrobrás, 
distribuídas por todo o território 
nacional.

As refinarias respondem por 
98,2% da capacidade total da pro-
dução diesel, gasolina, nafta, que-
rosene de aviação, gás liquefeito 
de petróleo, lubrificantes, entre 
outras substâncias que servem 
de matéria prima para diversos 
outros produtos no País.
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Jean Paul: Brasil pode perder 
soberania caso venda ativos

Privatização

Senador potiguar Jean Paul Prates (PT)

Vinicius Ehlers

Ministro quer plano para 
cubanos que ficaram no Brasil

Mais Médicos

Companhia estatal pretende vender 60% de 
subsidiária que vai reunir ativos como refinarias
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O general da reserva do Exér-
cito Girão Monteiro, deputado fe-
deral pelo PSL do Rio Grande do 
Norte, defendeu a determinação 
do presidente Jair Bolsonaro pa-
ra que o dia 31 de março seja ce-
lebrado em quartéis e guarnições 
militares, em alusão à data em 
1964 em que as Forças Armadas 
tomaram o poder no País.

“Já passou da hora de prestar-
mos homenagens aos militares 
que impediram a implantação 
do comunismo no Brasil em 64. 
Jamais houve golpe. A verdade 
precisa ser dita e repetida para 
acabarmos de vez com a narrati-
va mentirosa da esquerda”, escre-
veu o general, pelo Twitter.

O dia 31 de março de 1964 
marcou a tomada de poder pelos 
militares, com a derrubada do 
então presidente João Goulart e a 
instalação de um regime contro-
lado pelas Forças Armadas, que 
perdurou por 21 anos, entre 1964 
e 1985, no Brasil.

A celebração da instituição do 
regime militar, classificado pe-
los militares como “Revolução de 
1964”, não chega a ser uma novi-
dade nos quartéis. Na última se-
gunda-feira, 25, o presidente Jair 
Bolsonaro determinou que milita-
res comemorem a data. Ficou deli-
mitado que o Ministério da Defesa 
faça "as comemorações devidas", 
incluindo a ordem do dia. Deputado federal general Girão (PSL-RN): "Narrativa mentirosa da esquerda"

"Jamais houve golpe", diz general Girão 
sobre celebração do 31 de março de 1964
Deputado defende homenagens para a data que marca a tomada de poder pelos militares, com a 
derrubada do então presidente João Goulart e o  início do regime controlado pelas Forças Armadas

Repercussão

José Aldenir / Agora RN

Após ser questionado sobre se 
deixaria o governo caso a reforma 
da Previdência não seja aprovada, 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse não ter apego ao 
cargo, mas sinalizou que não sairá 
do ministério na primeira derrota.

Guedes participou nesta 
quarta-feira, 27, de debate na Co-
missão de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado Federal. Essa 
é a primeira participação do mi-
nistro em audiências públicas no 
Congresso, após ter faltado à au-
diência na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara na 
terça-feira, 26.

Questionado se sairia do go-
verno caso não conseguisse apro-
var a reforma da Previdência, 

Guedes afirmou que não brigará 
para ficar no cargo. “Estou aqui 
para servi-los, se ninguém quiser 
o serviço, terá sido um prazer ter 
tentado. Não tenho apego ao car-
go, mas não a terei irresponsabili-
dade de sair na primeira derrota”, 
declarou o ministro.

Mais uma vez, ele colocou sua 
permanência no ministério nas 
mãos do presidente Jair Bolsona-
ro. “Acredito em uma dinâmica 
virtuosa da democracia, não tenho 
dúvida de que poderes cumprirão 
seu papel. Se o presidente (Bolso-
naro) apoiar coisas que acho que 
podem resolver o Brasil, estarei 
aqui. Se o presidente ou Poderes 
não assumirem, eu tenho vida fo-
ra daqui”, completou. Ministro disse: "Tenho vida fora daqui"

"Não tenho apego ao cargo",
declara ministro Paulo Guedes

Saída não está descartada

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O ministro da Educação, 
Ricardo Vélez Rodríguez, 
afirmou que as mudanças no 
aparelho administrativo do 
MEC têm sido pautadas por 
critérios administrativos.

Em três semanas, 15 
exonerações foram realiza-
das. Ele atribuiu a saída do 
presidente do Inep, Marcus 
Vinicius Rodrigues, a uma 
reação à decisão de alterar 
unilateralmente medidas na 
área de educação básica. “Ele 
puxou o tapete. Mudou um 
acordo e não me consultou. 
Ele se alicerçou em pareceres 
técnicos que não foram deba-
tidos”, disse.

Vélez rebateu a afirmação 
de Rodrigues de que reuniões 
não eram realizadas. “Isso 
não é verdade. Reuniões es-
tão sendo feitas para alinha-
var as políticas.” O ministro 
disse que as mudanças na 
equipe ocorrem para atender 
a exigências administrativas. 
“Mas as linhas mestras conti-
nuam. As Secretaria de Edu-
cação Básica, a Seres, já têm 
um enorme cabedal de traba-
lho”, disse. “A máquina admi-
nistrativa está funcionando”. 
Questionado por deputados 
sobre a ligação com o escritor 
Olavo de Carvalho, ele afir-
mou: "Valorizo as ideias de 
formação humanística a par-
tir da leitura de obras literá-
rias. Análises políticas, as bri-
gas são outros quinhentos".

“Ele puxou o 
tapete”, afirma 
Vélez sobre 
polêmica no Inep

Justificativa

Ministro Ricardo Vélez Rodríguez

Ernesto Rodrigues / Estadão

O secretário de Previdên-
cia e Trabalho do Ministério 
da Economia, o potiguar Ro-
gério Marinho, disse que o go-
verno não vai alterar o texto 
da reforma da Previdência, a 
despeito do pedido de líderes 
de 13 partidos para que dois 
trechos sejam retirados: os 
que tratam do Benefício de 
Prestação Continuada e da 
aposentadoria rural.

“Quem tem que retirar 
ponto, acrescentar ponto, mo-
dificar ponto é o parlamento. 
O parlamento é que tem essa 
prerrogativa”, disse Marinho, 
que já foi deputado federal.

Rogério aponta 
que governo não 
vai mexer em 
texto de reforma

Previdência
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Os que conhecem, sabem: a política é ciência 
e é arte. Não fosse assim, seria de domínio fácil, 
e feita só para os sabidos, como se a verdadeira 
sabedoria fosse dispensável. E como se aos fortes 
bastasse ter nas mãos cabresto e relho de couro 
cru. Não é bem assim. Porque não é fácil sobreviver 
na vida pública. Os campeões de votos não anoite-
ciam derrotados e os fracos jamais amanheceriam 
iluminados pelo sol glorioso da vitória. Não se tra-
ta, pois, de uma luta marcial. 

Lembro um exemplo que vi acontecer, e vivi os 
dias de sua história, naquilo que teve de publico 
e publicamente exposto. Em abril de 1969 este 
cronista tinha dezoito anos quando pouco antes, 
nos primeiros dias de fevereiro, veio a cassação de 
Aluizio Alves com os seus dois irmãos, Agnelo e 
Garibaldi. A notícia bateu no chão de Natal como 
um meteoro. E veio, evidentemente, a apressada 
e definitiva sentença dos adversários e até correli-
gionários: está morto na política. 

Ora, ninguém mata tão facilmente um líder de 
verdade. Se fosse, os vinte anos passados na prisão 
teriam destruído Nelson Mandela e, no entanto, 
mais de duas décadas depois de um silêncio im-
posto, voltou nos braços do seu povo, governou 
a África do Sul e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. 
Aqui, Leonel Brizola governou pelo voto o Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro; e Miguel Arrais 
desceu no aeroporto de Recife, vindo do exílio, em 
verdadeira apoteose popular. 

Tudo isso é pra dizer do tanto de sofreguidão 
naqueles que se declaram torcedores do sucesso 
do Governo Fátima Bezerra, mas, num preâmbulo 
de baixa sinceridade e besuntado de agouros, logo 
deixam escapar seus maus presságios. Nas elucu-
brações, esfregam os búzios como se fossem car-
tomantes. Alguns, mais ansiosos, tocados daquela 
avidez incontrolável, chegam aos píncaros do pra-
zer antevendo um longo rol de desgraças nascido 
da ira de Bolsonaro aos petistas.

Voltemos à aldeia. Cassado, Aluizio foi o princi-
pal aliado do então governador Tarcísio Maia, que 
fora nomeado pelos militares e tinha no todo-po-
deroso Golbery do Couto e Silva seu patrocinador. 
Derrubado o governo dos generais, Aluizio ocupou 
o centro das articulações, em Brasília, foi ministro 
de estado duas vezes, elegeu e reelegeu filho, filha, 
genro e irmãos, e ainda construiu um pequeno im-
pério de comunicação que os herdeiros não conse-
guiram sustentar

Do outro lado, Dinarte Mariz, dois anos depois 
de derrotado, numa vitória avassaladora de Aluizio 
Alves, é eleito senador. No final, nomeado sena-
dor biônico, sobreviveu, respeitado, mesmo dando 
apoio ao governo dos generais. E todos os líderes 
cassados nos outros estados também retornaram à 
vida pública, eleitos pelas urnas. Ainda assim, aqui 
e ali, ainda há quem se deixe levar pelo delírio da 
destruição. Esquecidos - pobres deles! - que nin-
guém destrói um líder.

Ninguém destrói um líder

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
ESTILO 
O que é o exibicionismo desneces-
sário e tolo: bastaria o presidente 
Jair Bolsonaro comparecer, 
calado, à solenidade militar. O 
peso do seu gesto seria legítimo e 
suficiente, afinal é um capitão. 

ALIÁS 
Há uma frase célebre na litera-
tura universal, e indesmentível, 
que retrata melhor do que uma 
fotografia de corpo inteiro. É de 
Georges-Louis Leclerc, Conde de 
Buffon: ‘O estilo é o homem’. 

META 
Caso seja verdade, como vem 
sendo divulgado, que o RN tem 
400 mil analfabetos, eis a grande 
meta da professora Fátima 
Bezerra no governo: reduzir 
esse índice terrível sob pena de 
fracassar.

VOLTA 
Mano Targino chegou a Santiago 
de Compostela, aprendeu a fazer 
o melhor sanduíche de leitão, 
e começou a voltar. De lá até 
Lisboa e de Lisboa para Natal. 
Trazendo novas receitas no bolso.

MORTE 
Nas bancas, a edição de março 
de ‘Quatro Cinco Um’, a revista 
de lançamentos e resenhas do 
movimento editorial brasilei-
ro. Neste novo número, com 
livros lançados sobre o tema da 
morte.

RETRATOS 
Enquanto, numa ponta, o 
senador petista Jean-Paul Prates 
pede uma investigação sobre as 
tarifas aéreas a partir de Natal, 
a governadora Fátima Bezerra 
propõe diálogo e premiação. Bem 
melhor.

EFEITO 
A falta de tradição política é 
que deve ter levado o sr. Prates 
a buscar a litigância antes de 
tentar a negociação, o instru-
mento legítimo da política. Em 
política, o amadorismo se revela 
logo cedo.

PALCO

DEM 
O ex-senador José Agripino fala 
em renovar o DEM, no interior, 
mas vários diretórios estão no 
Cadin, o Cadastro Informativo 
dos Débitos não Quitados. Não 
prestaram conta. Renovar como?

RISCO 
O governo marcha esta semana 
para a marca dos 90 dias sem ter 
liquidado nem mesmo os restos 
a pagar da folha de pessoal de 
2017. O tempo pode ser, a partir 
de agora, um novo adversário.

QUEDA 
Fica a cada dia bem mais insus-
tentável a presença dos minis-
tros do turismo e da educação 
no Governo Bolsonaro. Um, por 
suspeitas gravíssimas; o outro, é 
por nada ter acertado até agora. 

AVISO 
O Instituto Ludovicus - Casa 
Câmara Cascudo - fecha suas 
portas durante o mês de abril, 
para serviços de manutenção. 
Qualquer comunicação deve ser 
feira só pelo contato@cascudo.
org.br 

AÇÚCAR 
Por falar em Câmara Cascudo, 
a próxima reedição de sua 
obra, pela editora Global, deve 
ser ‘Sociologia do Açúcar’. A 
edição única, até hoje, é a do 
Instituto do Açúcar e do Álcool, 
1971.

CARTAS 
Ainda em abril o pesquisador 
Giuseppe Ponce de Leon, do 
Departamento de História, da 
UFRN, lança ‘Correspondência 
Modernista e regionalista de 
Luís da Câmara Cascudo - 1922-
1984’.

QUEM
Giuseppe é doutor em História 
Social pela Universidade de São 
Paulo, pesquisador e bolsista do 
Programa de Pós Graduação em 
História. Lançamento do livro 
será na segunda semana de 
abril.

CAMARIM

CENA
A cena de Rogério Marinho saindo da Câmara 
Federal, que não aceitou ouvi-lo no lugar do 
ministro Paulo Guedes, foi o avesso do gesto 
histórico do Dr. Djalma Marinho, em 3 de 
setembro de 1968, ao citar Calderon de La 

Barca - ‘Ao rei, tudo, menos a honra’. Rejeita-
do, Rogério não fez o gesto do avô ao renun-
ciar à presidência da Comissão de Constitui-
ção e Justiça sem temer os generais. Naquele 
tempo, a nobreza dos políticos era a coragem. 
Viva Djalma! 

“ “Um líder é um
vendedor de esperança”

Napoleão Bonaparte,
o conquistador (1769-1809).
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Em razão das chuvas que ba-
nham o Nordeste nos últimos me-
ses, os grandes reservatórios do 
Rio Grande do Norte se encontram 
na melhor situação desde 2016. No 
entanto, nenhuma das 47 unida-
des monitoradas pelo Governo do 
Estado, entre açudes e barragens   
acima dos 5 milhões de metros cú-
bicos, têm plano de ação para situ-
ações de emergência, o PAE.

O plano de emergência traz as 
orientações para situações graves, 
como os sistemas de alerta e indi-
cações de áreas de escape em caso 
de acidente, para a proteção da 
população que reside no entorno 
destas unidades hídricas. O docu-
mento é uma exigência da Lei fe-
deral 12.334, de setembro de 2010, 
que estabeleceu a Política Nacional 
de Segurança de Barragens.

Sem o documento, o poder pú-
blico não pode delimitar, por exem-
plo, qual a classificação de risco dos 
reservatórios. Segundo a Secre-

taria Estadual de Meio Ambiente 
e de Recursos Hídricos (Semarh), 
a falta do plano é justificada em 
razão de os de açudes e barragens 
terem suas obras realizadas ante-
riormente à promulgação da lei de 
segurança de barragem, em 2010.

O plano de ação também impli-

ca em medidas para a manutenção 
dos reservatórios. Em 2018, por 
sinal, a Agência Nacional de Águas 
(ANA) alertou que a barragem 
Passagem das Traíras, no municí-
pio de Jardim do Seridó, apresenta 
desagregação do concreto e des-
continuidade de parte do maciço 

rochoso. A unidade tem capacidade 
para receber 49 milhões de metros 
cúbicos, mas está hoje com 0,72% 
do volume total.

Ainda de acordo com a Semarh, 
a barragem Passagem das Traíras 
será a primeira a receber o plano 
de ação de emergência. No início do 
ano, houve a assinatura do contra-
to para estudar o projeto de recupe-
ração do reservatório, que no termo 
de referência traz a elaboração do 
plano de segurança da barragem 
(PSB) e o plano de ação emergen-
cial (PAE). 

A falta do PAE, em razão das 
chuvas que caem sobre o Rio Gran-
de do Norte, gera preocupação 
por conta do aumento do volume 
dos reservatórios. Somente esta 
semana duas unidades já “san-
graram”, ou seja, ultrapassaram o 
nível máximo. O açude Pataxó, em 
Ipanguaçu, por exemplo, superou 
a marca de 15 milhões de metros 
cúbicos no último sábado, 23.

Açude Pataxó, em Ipanguaçu, alcançou o volume máximo no último sábado, 23

Enchendo após chuvas, açudes e barragens 
do RN não têm plano de ação emergencial
Documento traria as orientações para situações graves, como os sistemas de alerta e indicações de 
áreas de escape, para a proteção da população que reside no entorno dos reservatórios potiguares

Perigo

José Aldenir/AgoraRN

Comerciários e usuários que 
frequentam ou trabalham no 
bairro Cidade Alta, em Natal, pas-
saram a contar com um ambiente 
moderno e climatizado para conví-
vio em seus horários de almoço: o 
novo Sesc Rio Branco, que reabriu 
ao público totalmente reformado, 
com restaurante, biblioteca, salão 
de eventos, lanchonete e cafeteria. 

Um dos destaques da nova 
estrutura é o restaurante. Serão 
servidos almoços em formato sel-

f-service no peso, com cardápios 
balanceados elaborados pela equi-
pe de nutrição do Sesc. Entre as 
opções, estarão sempre os almo-
ços tradicional, fit, vegetariano e 
vegano.

A biblioteca da unidade dispo-
nibilizará seu acervo com quase 
nove mil publicações para consul-
ta e empréstimo gratuitos, além 
de espaço para estudos, compu-
tadores com acesso à internet e 
eventos como saraus literários, 

espaço para lançamento de livros 
e visitas guiadas.

A arte também está presente 
na nova unidade do Sesc: seus 
muros emolduram a obra assi-
nada pelo artista potiguar Flávio 
Freitas. Inspirada em elementos 
da natureza e da cultura papa-
-jerimuns, a obra traz cajueiros, o 
Forte dos Reis Magos, a jangada 
e inspira-se ainda na história do 
bairro: a rixa histórica, datada do 
início do século 20, entre “Xarias”, 

os comedores de peixe xaréu, e 
“Canguleiros”, comedores do pei-
xe cangulo.

O novo Sesc Rio Branco pas-
sou por uma obra estrutural que 
levou 20 meses. O local passa a 
contar, agora, com acessibilidade, 
elevadores panorâmicos, painéis 
solares para captação de energia, 
reúso de água e outras melhorias.

Esta é a terceira e maior obra 
executada na unidade desde 1978, 
quando foi inaugurada.

Reformado, Sesc Rio Branco reabre para
o público com conforto e modernidade

Sistema S José Aldenir / Agora RN

Uma bebê foi encontrada 
morta no quintal de uma casa 
no bairro Rosa dos Ventos, 
em Parnamirim, pela dona 
do imóvel na manhã desta 
quarta-feira, 27. Tanto a mu-
lher quanto a filha dela, de 20  
anos, foram levadas para a 
delegacia para prestar escla-
recimentos.

De acordo com o depoi-
mento da proprietária, os 
cachorros que vivem no seu 
quintal começaram a latir na 
madrugada, mas só foi inves-
tigar o motivo pela manhã, 
quando encontrou a bebê den-
tro de uma sacola. A polícia, 
contudo, já sabe  que a filha 
da dona da casa apresentava 
um sangramento muito forte 
e tinha dificuldade para an-
dar. Elas foram ouvidas na 1ª 
Delegacia de Polícia de Par-
namirim. O delegado pediu 
exame de DNA para saber 
se a filha da dona da casa é a 
mãe da bebê morta.

Corpo de
recém-nascido
é encontrado
em Parnamirim

Morte

Unidade foi reaberta na terça-feira
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Como uma das iniciativas pa-
ra ampliar o uso da tecnologia e a 
virtualização dos processos, o Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte (TJRN) estuda implantar 
videoconferências nas audiências 
em que seja necessário colher o 
depoimento de presos.

A proposta é debatida desde 
2016, quando foi assinado um ter-
mo de cooperação entre o Poder 
Judiciário e a Secretaria Estadual 
de Justiça e Cidadania (Sejuc). 
Por uma série de dificuldades es-

truturais, no entanto, a ação ain-
da não foi implementada.

Duas reuniões nesta quinta-
-feira, 28, vão retomar as discus-
sões sobre o assunto. Os encon-
tros acontecem na presidência do 
TJRN e na Governadoria, entre 
membros da Justiça (sobretudo 
a Corregedoria), do Governo do 
Estado (Sejuc) e do Conselho Na-
cional de Justiça.

Segundo o TJRN, o transporte 
físico de presos para audiências 
gera uma série de despesas e in-

convenientes para o Judiciário, 
que vão desde a segurança do pes-
soal envolvido ao atraso processu-
al e dificuldades com transmissão 
de informações entre as comarcas.

A videoconferência, segundo 
o juiz corregedor auxiliar Fábio 
Ataíde, se tornou uma ferramen-
ta para auxiliar a logística das 
audiências, gerando economia 
com transporte de custodiados, 
permitindo a utilização mais efi-
caz do processo judicial eletrônico 
nos tribunais. Medida será debatida nesta quinta-feira

Tribunal de Justiça estuda implantar 
videoconferência em presídios do RN

Tecnologia

José Aldenir / Agora RN

Elias Luz
Repórter

O novo secretário estadual de 
Justiça e Cidadania, Pedro Florên-
cio, disse nesta quarta-feira, 27, em 
entrevista ao programa Patrulha 
Agora, apresentado por Genésio 
Pitanga na rádio Agora FM (97,9), 
que até o meio do ano serão entre-
gues três novos pavilhões na Peni-
tenciária de Alcaçuz, criando mais 
800 vagas no sistema prisional do 
Rio Grande do Norte. Ele também 
destacou que este ano serão chama-
dos outros 92 aprovados no último 
concurso para agente penitenciário.

Quando questionado sobre a 
realização de um novo concurso, 
Pedro Florêncio foi enfático ao afir-
mar que não há previsão. Ele tam-
bém esclareceu que procedimentos 
de disciplina foram colocados com 
competência na gestão anterior 
e que serão mantidos na gestão 

da governadora Fátima Bezerra. 
Ele explicou que, depois disso, o 
próximo passo será trabalhar na 
reeducação dos presos, melhora 
do atendimento médico e oferta de 
cursos de qualificação.

Na avaliação de Pedro Florên-
cio, atenção médica, educação 
e oportunidade para um futuro 
profissional são direitos garan-
tidos por lei para os presos. “Eles 
precisam produzir para não serem 
presos de novo. Apesar de estarem 
encarcerados pagando pelos crimes 
que cometeram, também necessi-
tam de dignidade”, disse Florêncio. 
Esta semana, os presos receberam 
novos uniformes, e 50 deles ini-
ciaram um curso de qualificação 
profissional que inclui aulas de 
informática.

Para Pedro Florêncio, o que o 
interno aprende algema alguma 
retira. O novo secretário disse 
ainda que estas medidas serão 

adotadas em todos os presídios, o 
que inclui Nova Cruz e Ceará Mi-
rim, e que um novo presídio será 
construído em Mossoró. Segundo 
Florêncio, também é necessário 
remodelar a comissão de classifi-
cação nas unidades prisionais, que 
foram extintas, mas que precisam 

retornar para melhorar as políticas 
de atuação nos regimes aberto e 
semiaberto, além da normatização 
dos procedimentos nos presídio.

Quanto à criação de uma Secre-
taria de Administração Penitenciá-
ria, Florêncio mostrou-se favorável 
e destacou que hoje – com crime ca-

da vez mais organizado – os estados 
precisam fazer frente ao problema. 
Além disso, Florêncio disse que che-
gou o momento de deixar a Secreta-
ria de Direitos Humanos  (também 
a ser criada) tratar das questões de 
defesa dos direitos dos idosos, mu-
lheres e crianças, ou seja, separan-
do os apenados deste contexto.

Na questão do crime organiza-
do, o secretário frisou que houve 
um agravamento da atuação de 
facções criminosas a partir do final 
da década passada por causa da 
questão do escoamento da droga 
trazida do Peru, Colômbia e Para-
guai. “Os portos do Nordeste foram 
utilizados para transportar estas 
drogas para a Europa. Com a pri-
são de muitos criminosos, muitas 
ordens passaram a ser dadas den-
tro dos presídios, mas as medidas 
tomadas com as revistas e a reti-
rada de equipamentos eletrônicos 
inibiram muitas ações”, detalhou.

Pedro Florêncio: "Presos precisam produzir para não serem presos de novo"

Alcaçuz ganhará 800 novas vagas até
o meio do ano, diz novo titular da Sejuc
Secretário Estadual de Justiça e Cidadania disse que nova gestão vai trabalhar na reeducação dos presos, melhoria do 
atendimento médico e oferta de cursos de qualificação. Novos agentes penitenciários serão chamados ainda este ano

Sistema prisional

José Aldenir / Agora RN

A Câmara Municipal de 
Parnamirim, na Grande Na-
tal, promove nesta sexta-fei-
ra, 29, uma audiência pública 
para discutir a proposta de re-
forma da Previdência que tra-
mita no Congresso Nacional.

A discussão, proposta pe-
la vereadora Professora Van-
dilma Oliveira (MDB), será 
realizada a partir das 13h30 
no plenário da Casa.

Câmara de 
Parnamirim 
discute reforma 
da Previdência

Audiência pública
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, vai ou-
vir entidades ligadas à educação 
para apresentar a proposta de um 
novo fundo para o financiamento 
do ensino básico, em substituição 
ao Fundeb, cujo prazo de validade 
termina em 2020.

A nova proposta será apresenta-
da na próxima reunião do Fórum de 
Governadores, marcada para 23 de 
abril, segundo ficou acertado no en-
contro de terça-feira, 26, em Brasília.

O Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação é hoje a 
principal fonte de financiamento 
do setor.  Quando o Fundeb foi 
criado, 60% dos repasses para 
estados e municípios eram para 
o pagamento de salários dos pro-
fessores e os 40% restantes para o 
custeio das escolas.

Os prefeitos dizem que hoje, 
entretanto, os recursos são sufi-
cientes apenas para o pagamento 
da folha salarial da educação, e 
que não há mais sobras para me-
lhorias das escolas. Governadora do RN, Fátima Bezerra

Fátima prepara sugestão de novo 
Fundeb, maior receita da educação

Ensino básico

José Aldenir / Agora RN

A dívida pública federal 
– que inclui o endividamento 
interno e externo do Brasil – 
aumentou 1,71%, em termos 
nominais, em fevereiro, na 
comparação com janeiro des-
te ano, informou nesta quar-
ta-feira, 27, a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN).

O estoque passou de R$ 
3,808 trilhões, em janeiro, pa-
ra R$ 3,873 tri, em fevereiro.

Dívida pública 
sobe 1,71% em 
fevereiro, diz 
Tesouro Nacional

R$ 3,8 trilhões

O secretário estadual de Tri-
butação, Carlos Eduardo Xavier, 
disse nesta quarta-feira, 27, que o 
Rio Grande do Norte deixou de ar-
recadar R$ 32 milhões desde 2015 
com a redução de 17% para 12% 
da alíquota de cobrança de ICMS 
sobre o querosene de aviação. 

Desde então, o número de voos 
para Natal não aumentou e o valor 
das passagens aéreas cresceu mui-
to em relação ao que se paga nas 
demais capitais do Nordeste - in-
clusive João Pessoa, a apenas 190 
quilômetros da capital potiguar. 

“É preciso contextualizar. Foi 
um benefício concedido no auge 
da corrida pelo hub da Latam, que 
acabou não saindo para nenhum 
estado”, ironizou o secretário du-
rante a audiência pública convoca-
da pelo deputado estadual Herma-
no Morais (MDB) na Assembleia 
Legislativa justamente para apu-
rar as razões dessa discrepância. 

Na presença de representantes 
do governo estadual, Prefeitura 
do Natal, trade turístico, Ministé-
rio Público, políticos e até de um 
conselheiro do Conselho de Defesa 
Econômica (Cade), com sede em 
Brasília, as conclusões foram de 
que é preciso acabar com a “inexpli-
cável transferência de renda para 
as companhias aéreas”. 

Segundo o coordenador da Câ-
mara de Turismo da Federação 
do Comércio, George Costa, autor 
dessa definição, a hotelaria e os de-
mais serviços que atuam na cadeia 
do turismo potiguar estão baixan-
do seus preços para que as compa-
nhias aéreas continuem lucrando.  

“Trata-se de uma situação que 
conhecemos há muitos anos em 
relação a outros destinos maiores, 
como Recife e Fortaleza, mas que 
teve a lógica quebrada na medida 
em que João Pessoa – um destino 
menor e com muitos menos voos di-

ários – passou também a ter tarifas 
inferiores às daqui”, afirmou.

 Segundo ele, a situação atingiu 
uma dimensão tamanha que a Fe-
comércio vai inaugurar em breve 
um painel de acompanhamento das 
tarifas aéreas locais em relação a 
outras capitais que guardem simi-

laridade com Natal, como Maceió 
(AL) e João Pessoa (PB). 

Ao apresentar um levantamen-
to sobre essa relação de preços, 
apurada entre 22 a 31 deste mês, 
a equipe da Fecomércio flagrou um 
voo saindo para o mesmo destino, 
custando R$ 1.141,00 de Natal e 

R$ 321,00 de Recife. “No mesmo 
dia e na mesma hora”, afirmou Ge-
orge Costa. 

No mesmo levantamento, o 
levantamento apontou que Natal 
praticou tarifas mais altas em mé-
dia 67% em relação a Recife; 140% 
em relação a Fortaleza e 56% em 
relação a João Pessoa tendo como 
destinos Belo Horizonte, Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Brasília.

O superintendente da Inframé-
rica, que administra o aeroporto de 
São do Amarante, Ibernon Martins 
Gomes, acrescentou uma outra 
informação que inflamou o debate: 
a taxa de embarque aqui é de R$ 
22,21 ao passo que no aeroporto de 
João Pessoa custa R$ 25,89. 

Um momento mais descontraído 
foi quando o secretário de Turismo 
de Natal, Fernando Fernandes, jus-
tificou a ausência do prefeito Álvaro 
Dias, que estava em Brasília: “Ele 
não conseguiu um voo de volta”.

Audiência pública na Assembleia Legislativa realizada ontem discutiu o assunto

RN já perdeu R$ 32 milhões com renúncia 
do ICMS em favor de companhias aéreas
Coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio apontou que hotelaria e demais serviços que atuam
na cadeia do trade turístico potiguar estão baixando seus preços para que as companhias aéreas continuem lucrando

Desde 2015

Eduardo Maia / ALRN

A Comissão de Legislação 
Participativa da Câmara Fe-
deral aprovou por unanimida-
de a convocação do ministro 
Sergio Moro (Justiça e Segu-
rança Pública), para explicar 
as medidas do pacote anticri-
me e anticorrupção, além do 
decreto sobre a posse de ar-
mas. A decisão obriga o minis-
tro a comparecer à comissão, 
em data a ser marcada. 

Moro é convocado 
na Câmara para 
explicar medidas 
do governo

Ministro
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

Chico Mão de Seda
A música brasileira e, especialmente a po-

tiguar, está de luto com a morte do baixista 
Chico Guedes, que fez história por aqui nos 
anos 70 com o mítico grupo Impacto Cinco. 
Era considerado um dos grandes baixistas do 
país, acompanhou Geraldo Azevedo no início 
da carreira e estava há anos com Zé Ramalho.

Francisco Canindé Guedes Cavalcanti foi 
meu colega da geração 1959 (completou 60 
anos em fevereiro). Convivemos durante o 
ginásio na escola estadual Winston Churchill 
no início dos anos 70. Testemunhei o proces-
so black power em sua cabeça quando cabelos 
longos se tornaram rito de passagem.

Quando Beatles, Rolling Stones, Pink 
Floyd e Led Zeppelin já haviam me invadido 
os sentidos, Chico me apresentou o LP Pet 
Sounds, da banda americana The Beach Boys. 
Seu encantamento nem era com o grupo, mas 
com a baixista convidada pelo líder Brian Wil-
son, a então balzaquiana Carol Kaye.

Kaye foi o ponto inicial que desencadeou o 
talento virtuoso de Chico pela vida afora. Nin-
guém talvez tenha colocado tanto arranjos em 
canções – e composto tantas – como a baixista 
que segue trabalhando aos 84 anos. Anos de-
pois, baixista consagrado no Brasil, ele deu o 
“Método Kaye” para o amigo Babal.

Chico e Babal foram parceiros em várias 
canções, tendo quatro delas gravadas no pri-
meiro disco do autor do clássico “Avenida Dez”. 
Nos anos de gazeta, quando íamos ouvir rock 
na loja Discol, ele discorria sobre as técnicas 
do beatle George Harrison e do baixista Davey 
Rimmer (do Uriah Heep), que ele curtia.

Ontem, assim que foi confirmada sua mor-
te, o cantor Zé Ramalho postou nas redes so-
ciais: “Comunico a todos os fãs o falecimento 
do baixista da minha banda... Chico era amigo 
fiel, honesto e músico dotado de alta técnica 
e virtuose. Foi um privilégio tê-lo comigo em 
tantas passagens das nossas vidas”.

Bateu saudade da nossa juventude, lem-
branças claras dos seus primeiros sonhos 
musicais, os primeiros acordes. Viveu do seu 
talento, de uma técnica refinada que lhe abriu 
portas após a fase do Flor de Cactus, quando 
Geraldo Azevedo o levou pelos palcos do Brasil 
e a lua se levantou em cinemascope.

Partiu o músico da mão de seda e do co-
ração de linho. Um desses artistas que conse-
guem fazer da vida uma aventura além desse 
xarope que agora nos invade os ouvidos e os 
sentidos. Adeus, Chico Guedes, valeu ter te 
encontrado lá nos tempos de sonhos e delírios 
juvenis. A gente segue, tocando o mesmo disco.

REFORMA
Ao Congresso só interessa cargos no 
apoito, esquemas não republicanos e 
emendas pra comprar prefeitos. As 
castas do serviço público, encasteladas 
nos três poderes e assemelhados, se 
agarrarão aos gordos contracheques e 
gritarão a palavrinha mágica que fode 
tudo: “direito adquirido”.

CONGRESSO
No próximo domingo, bem que 
poderia haver um fenômeno climático 
que abrisse uma dobra no tempo e 
um pelotão do passado cercasse as 
duas casas do parlamento. É terrível 
ver gente inteligente defendendo 
Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, 
duas novas figuras abjetas da velha 
política.

SENADO
Ando fazendo contato com diversas 
crenças do mundo, tentando descobrir 
o que o nosso RN teria feito de ruim 
contra Jesus, Maomé, Brâman, 
Buda, Odin, Rá, Oxalá, Zeus ou 
Quetzalcóatl. Porque tem que ser 
castigo uma representação com 
Capitão Styvenson, Zenaide Maia e 
Jean Paul Prates.

EDUCAÇÃO
Vai ser preciso muitos solavancos na 
estrutura do Ministério da Educação 
se o governo Bolsonaro quiser mesmo 
modificar para valer as pautas e 
cartilhas em prática desde que a 
esquerda contaminou a área. Foi 
no MEC onde se instalou o centro 
nervoso da usina ideológica dos 
vermelhos.

1964
Não foi apenas a sociedade que 
pediu intervenção militar contra as 
reformas comunistas de João Goulart. 
A grande imprensa apoiou com força o 
movimento de 64. Globo, Folha, Tupi, 
Estadão, Abril, Bloch, o escambau. 
Só o jornal Última Hora ficou contra. 
Alguns jornais se rebelaram apenas 
em 1968.

BOLSA-DITADURA
A indústria da anistia é uma beleza. 
O erário já pagou R$ 10 bilhões em 
indenizações e ainda tem R$ 14 bi 
aprovados pela comissãozinha que 
elenca os heróis da pátria. Incrível que 
existem 78 mil requerimentos quando 
a igreja católica catalogou menos de 
mil vítimas nos anos 60/70.

Passa ano, entra ano,
e a esquerda não tira

a cabeça de 1964.

(Aline Barbosa Tomé)

Clodovil está se 
encarnando cada vez mais
no Padre Fábio de Melo.

(Letícia Machado)

Com as benesses retroativas,
os deputados inventaram

a máquina do tempo.

(Clark Quente)

PICARDIA NAS REDES

VIDA
“Meu sonho é ser presa. 
Tenho 104 anos e nunca fiz 
nada de errado”, escreveu a 
britânica Anne Brokenbrow 
num papelzinho dirigido a 
BBC. Quatro dias depois, 
três policiais foram ao asilo, 
a algemaram e a levaram à 
prisão. Era uma brincadeira dos 
cuidadores de Anne, que adorou 
a iniciativa.

SAIS E PORTAIS
Gente mística e esotérica que crê 
numa batalha espiritual num 
plano paralelo acima do céu do 
Brasil, e que influencia conflitos 
e negatividade aqui embaixo, 
acha também que Natal tem 
relevância por haver aqui um 
portal para outros mundos e por 
ter o segundo mar mais salgado 
do planeta.

GRAFITE
O artista Dicésar Love, um 
dos mais festejados grafiteiros 
do país, confessou ao diretor 
e videomaker Augusto Lula – 
quando esteve em Natal atuando 
na intervenção do Beco da 
Lama – que teria muito prazer 
em aplicar sua arte nas enormes 
paredes do velho Hotel Ducal, na 
Av. Rio Branco.

SHAZAM
Com estreia no Brasil em 5 de 
abril (haverá pré-estreia no dia 4 
nas sessões pós 23h), o filme do 
super-herói da DC Comics terá 
duas cenas pós-crédito, segundo 
divulgou o site americano Comic 
Book Movie. Bonecos e outros 
produtos da marca já estão 
chegando nas lojas de todo o país.

SELECINHA
O futebol da seleção é da 
dimensão de Tite e vice-versa. 
Enquanto a CBF não deixar de 
lado a frescura pacheca e não 
convocar um técnico europeu, o 
time não passa do que estamos 
assistindo desde 2003. A bolinha 
jogada contra a fraca República 
Checa foi a mesminha contra o 
Panamá.

“ “A mente é um fogo
a ser aceso, não um
vaso a preencher”
(Plutarco)
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...da revista Exame: "Amadorismo 
do governo fará dólar ultrapassar 
os R$ 4, diz economista. Briga entre 
governo e Câmara dos Deputados tem 
impactado no mercado de câmbio"; 
...do jornal O Globo: "Governo 
cortará 159 cargos, e não os 21 mil 
prometidos"; 
...do jornalista Kennedy Alencar: "É 
óbvio que o Brasil precisa de uma 
lei atualizada de abuso de poder de 
autoridades. Setores do Judiciário 
e do Ministério Público passaram 
dos limites. Ajudaram a enfraquecer 
democracia brasileira, abrindo 
caminho para uma aventura que 
mistura despreparo e autoritarismo".

>> GIRO PELO TWITTER...

SEM MOTIVO
Os índices de violência no Rio Grande do Norte e 
em todo o Brasil estão regredindo e não se sabe 
o motivo, segundo afirmou o juiz de Execuções 
Penais Henrique Baltazar em entrevista a esta 
colunista na TV Gazeta RN. O magistrado 
analisa que não houve de 2017 para cá medidas 
de governo capazes de resultar nesta diminuição.

FISCALIZANDO
O Diário Oficial do Município publicou a Lei nº 
6.876, de autoria do Vereador Ney Lopes Júnior, 
que obriga a administração pública municipal 
a divulgar na imprensa oficial relatórios de 
manutenção dos viadutos e passarelas da 
cidade. A emissão dos relatórios deve ser feita 
anualmente.

SEGURANÇA 
O objetivo é dar maior segurança aos natalenses 
e evitar acidentes. Recentemente foi divulgada 
a insegurança da Ponte de Igapó. A proposta de 
Ney Jr abrange apenas as estruturas públicas de 
responsabilidade do município de Natal. Caberá 
ao Estado e União legislações idênticas.

MUDANÇAS NO JUSTIÇA FEDERAL
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
elegeu o Juiz Federal Carlos Wagner Dias 
Ferreira, integrante da Turma Recursal da 
Seção Judiciária, como o novo diretor do Foro 
da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. 
O vice-diretor eleito foi o Juiz Federal José 
Carlos Dantas Teixeira de Souza, titular da 3ª 
Vara. Eles serão empossados em abril para o 
biênio 2019/2020. O magistrado Carlos Wagner 
sucede o Juiz Federal Marco Bruno Miranda 
Clementino, que durante os últimos quatro anos 
dirigiu a JFRN.

UNIDOS
Nesta quinta, 28, o Tribunal de Justiça, a 
Corregedoria Geral de Justiça, o Governo do 
Estado, a Secretaria de Justiça e Cidadania e 
o Conselho Nacional de Justiça vão se reunir, 
tanto na Presidência do TJRN, às 16h, como 
na sequência, às 17h30, na Governadoria, 
para discutir melhorias a serem implantadas 
no processo judicial eletrônico em relação ao 
depoimento de presos.

PLANO
Um dos aprimoramentos que a Corregedoria 
pretende colocar em prática nesse encontro é a 
questão das videoconferências para audiência 
prisionais.  "O transporte físico de presos 
para audiências gera uma série de despesas e 
inconvenientes para o Tribunal, que vão desde 
a segurança do pessoal envolvido, ao atraso 
processual e dificuldades com transmissão de 
informações entre as comarcas", explicou a 
Assessoria de Comunicação do TJRN.

>> CULTURA
A Casa da Ribeira receberá nos dias 29, 30 e 31 de março o Palco Giratório do Sesc. O 
projeto que tem como objetivo difundir as artes cênicas brasileiras e democratizar o acesso 
à cultura, terá seu pontapé inicial no Rio Grande do Norte pela primeira vez. Serão 3 
espetáculos e o acesso é totalmente gratuito, com retirada dos ingressos 1 hora antes de 
cada peça.

>> FEIRART
A cultura e arte local desembarcam mais uma vez no Natal Shopping com a primeira 
edição do ano da feira de artesanato ‘Feirart Potiguar’. A feira, que já existe há mais 
de cinco anos, leva o próprio produtor com sua arte, expandindo e enaltecendo a 
gastronomia, a arte e a música regional. O visitante vai poder desfrutar, entre outras 
atrações, de exposições gastronômicas e artesanato em geral.

COBRANÇA 
Uma audiência pública proposta 
pela vereadora Divaneide Basílio 
(PT) debateu nesta quarta-feira, 
27, a falta de atualização da matriz 
salarial dos servidores municipais 
vinculados ao Plano Geral de Cargos, 
Carreiras e Salários, determinada 
pela Justiça estadual e já transitada 
em julgado pelo Supremo Tribunal 
Federal. A vereadora Divaneide disse 
que atendeu solicitação do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais 
de Natal (Sinsenat), que cobra um 
posicionamento da parte do Município.

OPINIÃO 
“É incompatível com o Estado 
Democrático de Direito festejar 
um golpe de Estado e um regime 
que adotou políticas de violações 
sistemáticas aos direitos humanos 
e cometeu crimes internacionais. O 
ato se reveste de enorme gravidade 
constitucional, pois representa a 
defesa do desrespeito ao Estado 
Democrático de Direito. É preciso 
lembrar que, em 1964, vigorava a 
Constituição de 1946, a qual previa 
eleições diretas para presidente 
da República.". De nota assinada 
pelas procuradoras dos Direitos do 
Cidadão Deborah Duprat e Eugênia 
Augusta Gonzaga, e também pelos 
procuradores Domingos Sávio Dresch 
da Silveira e Marlon Weichert, da 
Procuradoria Geral da República, 
sobre determinação de Bolsonaro para 
que militares comemorem golpe de 64.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Ex-governador 
Robinson Faria 
e o jornalista e 
produtor cultural 
Amaury Júnior 
recebendo a 
Medalha Djalma 
Maranhão e a 
ex-secretária de 
Educação do RN 
Cláudia Santa Rosa 
sendo agaciada com 
a Medalha Noilde 
Ramalho dentro 
do Troféu Cultura 
realizado semana 
passada na FIERN

As irmãs empresárias Márcia Oliveira e 
Maísa Silva no estande da marca Alimenti 
durante Encontro Nacional da Abrasel, que 
acontece até hoje aqui em Natal

Desfile Prada Inverno 2020, em Milão

Instagram

Instagram Instagram
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O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) moveu uma 
ação em que que a Vale seja 
obrigada a desembolsar, a 
título de indenização por da-
nos morais, no mínimo R$ 5 
milhões para cada uma das 
famílias de mortos na tra-
gédia de Brumadinho (MG). 
Conforme o pleito apresenta-
do, cada parente – cônjuge, 
pais, filhos e irmãos – teria 
direito a receber pelo menos 
R$1 milhão.

Em audiências judiciais, 
a Vale tinha apresentado 
uma oferta com quantias 
bem inferiores: R$ 300 mil 
para cônjuge, R$ 300 mil pa-
ra cada um dos filhos, R$ 150 
mil para cada um dos pais e 
R$ 75 mil para cada um dos 
irmãos. Essa proposta da 
mineradora foi recusada por 
parentes das vítimas reuni-
dos em uma assembleia no 
dia 14 de fevereiro.

A ação do MPT busca 
orientar o cálculo de pen-
sões vitalícias, que tem co-
mo objetivo cobrir os danos 
materiais. O valor seria 
equivalente à remuneração 
integral do trabalhador e o 
pagamento deveria ocorrer 
até o momento em que ele 
completaria 78 anos, expec-
tativa de vida do brasileiro 
de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

MPT pede R$ 5 mi 
de danos morais 
para famílias de 
Brumadinho

Indenização

Tragédia ocorreu em 25 de janeiro

Washington Alves / Reuters
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Um pedido de informações 
apresentado nesta quarta-fei-
ra, 27, pela deputada estadu-
al Cristiane Dantas (Solida-
riedade) atrasou a análise, na 
Assembleia Legislativa, do 
projeto de lei complementar 
que altera a estrutura admi-
nistrativa do Governo do Rio 
Grande do Norte.

A matéria - que cria, une 
e extingue secretarias - foi en-
viada à Assembleia Legislati-
va pela governadora Fátima 
Bezerra e está em análise na 
Comissão de Finanças e Fis-
calização da Casa.

“Solicitamos informações 
sobre o impacto orçamentário 
e financeiro dessas mudan-
ças”, relatou a deputada.

Segundo o projeto enviado 
por Fátima Bezerra, será ex-
tinta a Secretaria de Justiça 
e Cidadania (Sejuc), dando 
lugar a duas: de Adminis-
tração Penitenciária (Seap) e 
das Mulheres, da Juventude, 
da Igualdade Racial e dos Di-
reitos Humanos (SEMJIDH).

Também seria eliminada 
a Secretaria de Esporte e La-
zer (Seel), que seria absorvida 
pela de Educação e Cultura 
(Seec). Além disso, o Governo 
do Estado pede autorização 
para transformar a Secreta-
ria de Assuntos Fundiários e 
de Apoio à Reforma Agrária 
(Seara) em Secretaria de De-
senvolvimento Rural e Agri-
cultura Familiar (Sedraf).

Projeto que 
altera secretarias 
do Estado trava 
na Assembleia

Comissão de Finanças

Deputada Cristiane Dantas (SDD)

José Aldenir / Agora RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

RESULTADO FINAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após 
análise das propostas realizadas pelo setor de engenharia deste Município, referente a licitação 
: Tomada de Preços n° 003/2019, onde objetiva a contratação de empresa de engenharia para 
realizar a construção de uma réplica do farol dos parrachos, a ser construído na entrada da 
cidade de Rio do Fogo/RN, teve como licitante vencedora, a empresa IL Azevedo Engenharia 
Eireli, inscrita no CNPJ 29.383.128/0001-63. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, 
para quem queira interpor recurso na fase de proposta de preços, conforme preceitua a alínea 
“b”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores.

RESULTADO FINAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após 
análise das propostas de preços, referente a licitação : Tomada de Preços n° 004/2019, onde ob-
jetiva a contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de pinturas e manuten-
ção da cobertura e instalações prediais do Ginásio poliesportivo Vereador Francisco Ionaldo da 
Silva, na sede deste Município de Rio do Fogo/RN, teve como licitante vencedora, a empresa IM 
Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ 07.188.930/0001-60. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) 
dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de proposta de preços, conforme preceitua 
a alínea “b”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Rio do Fogo/RN, 27 de março de 2019
Márcio Gleidson Brito do Nascimento - Presidente da Comissão de Licitação

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de 
Material de Consumo para Limpeza e Manutenção das Piscinas e Reservatórios para atender a Unidade 
B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a pro-
posta será no dia 12/04/2019 ás 15h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 11/04/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. 
Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00007/2019

O Ministério Público Estadual 
deflagrou nesta quarta-feira, 27, a 
operação Além das Sombras, que 
combate a prática de pedofilia e 
crime de abuso sexual infantil na 
região de Santo Antônio, no Agres-
te do Rio Grande do Norte.

 Foram cumpridos mandados 

de busca e apreensão contra um 
homem de 50 anos, cuja identidade 
não foi revelada. Segundo o Minis-
tério Público, ele se aproveitava da 
proximidade afetiva com a família 
de uma criança para perpetrar os 
abusos através das redes sociais.

O homem teria usado o perfil da 

própria filha, outra criança, para 
enviar mensagens pornográficas.

Durante as buscas, foram 
apreendidos celulares e materiais 
que podem ter relação direta com 
os abusos. A Justiça ainda deter-
minou que o homem fique distante 
no mínimo 200 metros da criança. Agentes cumpriram mandados de busca

Ministério Público faz operação 
contra pedofilia no Agreste do RN

Além das Sombras
MPRN / Divulgação
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PEDIDO DE  LICENÇA INSTALAÇÃO

MORRO PINTADO ENERGIA RENOVAVEL., inscrita no CNPJ: 17.299.517/0001-26, torna 
público que esta requerendo ao Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA Licença Instalação (LI)/para o Complexo Eólico Elétrico Morro Pintado,loca-
lizado na Fazenda BoaVista,Zona Rura do Município de Areia Branca/RN.

FERNANDO LUIZ VILELA
Diretor Presidente

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

ACAUA SOLAR ENERGIA SPE LTDA, CNPJ 14.512.267/0001-72, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – Idema a Licença Prévia para a Usina Fotovoltaica Acauã - UFV Acauã, 30MW de potência, 
localizado no Sítio Bela Vista, BR.427, Zona Rural, Currais Novos-RN.

DAVID RICARDO FONTES PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL

ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MANLOC LOGISTICA SOCIEDADE LTDA-ME, CNPJ 26.918.305/0001-70, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – Idema a LO para Transporte de Resíduos Perigosos, localizada em Rinção, 
Mossoró/RN.

Mateus da Silva Borges
Sócio Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NC COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 30.463.157/0001-14 , torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, para Revenda de Combustível Líquido 
com capacidade 30,0 m3, Localizado na Rua Antônio Gouveia Neto, 1065, Vista do Sol, Nova 
Cruz/RN.

MARYLANDIA KEITIELE DOMINGOS DA SILVA
 PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO

L. FERNANDES DE OLIVEIRA, CNPJ: 08.350.431/0001-90 , torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a  Licença Operação, para um Comércio Varejista de Combustível Liquido 60,0m3 e 
GNV 2.500,0LTS, para veículos Automotores e Lubrificantes , Localizada na Rua José Anchieta 
Praxedes, 180, rodovia 117, Bairro: Sebastião Maltez, Caraubas-RN.

LICURGO FERNANDES DE OLIVEIRA
Proprietário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalida-
de Pregão Presencial com Registro de Preços nº 017/2019, no dia 09 de abril de 2019, às 13:00 
horas, objetivando:  Aquisição de Cestas Basicas para doações a famílias reconhecidamente 
carentes 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, 27 de março de 2019.
Valério Sampaio Carneiro - PREGOEIRO

A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ 
SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secreta-
ria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,  processo nº 0822630-61.2016.8.20.5001, 
proposta por S B S OUTDOOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP contra ECOHOUSE BRASIL 
CONSTRUÇÕES LTDA - ME, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL CONSTRU-
ÇÕES LTDA - ME, na pessoa de seu representante legal,  para que:  no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$180.565,33 (cento e oitenta mil quinhentos e sessenta e cinco 
reais e trinta e três centavos),  acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez 
por cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos 
honorários advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários 
poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a 
majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em 
conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada po-
derá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente 
constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de 
embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 
15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento 
do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será 
nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu, LUZENHHYR SOUZA DA SILVA, Auxiliar Técnico, 
digitei.     Natal/RN, 03/08/2018, 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA Juíza de Direito    
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

O Pregoeiro da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Jaime Ferreira Andrade, 
CNPJ: 02.853.178/0001-00 – Bento Fernandes – RN, nomeada através de Ata em 22 de Março 
de 2019, pelo Senhor presidente, torna público a quem interessar que fará realizar licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, por MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por finalidade 
a aquisição que destina-se a sanar as necessidades de materiais esportivos, pedagógicos, 
divulgação e os uniformes para o desenvolvimento do Programa Segundo Tempo – Padrão, 
o qual atenderá 100 crianças e adolescentes, com atividades esportivas nas modalidades: 
Futebol, Futsal e Voleibol, no município de Bento Fernandes- RN, conforme especificações 
constantes do termo de referência em anexo, como também em conformidade com a Lei Fe-
deral nº 10.520/02 E Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, no dia 
05.04.2019, às 9:30 horas, no prédio de sede da Associação, situada à Rua Duque de Caxias, 
56 – Centro – Bento Fernandes/RN – Cep 59555-000, o edital poderá ser solicitado  através de 
cadastro inicial, para mais informações no e-mail associacaojaimefandrade@gmail.com

Bento Fernandes-RN, 26 de Março de 2019.
José Maria de Brito Bezerra - Pregoeiro

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(vinte) dias A Dra. Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juíza de Direito da 20ª 
Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta 
Secretaria a Ação de Execução De Título Extrajudicial (159), processo nº 0823271-15.2017.8.20.5001, proposta por Exequente: 
Banco Do Brasil S/A contra Executado: Panda's Burguer Sanduicheria Eireli - Me, William Dos Santos Bezerra, Nathalia Priscila 
De Almeida Silva, Jose Gerfeson Bezerra, sendo determinada a Citação de Panda's Burguer Sanduicheria Eireli - Me CNPJ: 
16.715.684/0001-48, William Dos Santos Bezerra, CPF: 000.615.764-50, Nathalia Priscila De Almeida Silva CPF: 106.196.114-
13, Jose Gerfeson Bezerra CPF: 444.095.754-49 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de 
R$ 233.805,32 (duzentos e trinta e três mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), acrescido de custas e honorários 
advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três 
dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada 
poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, 
independentemente de penhora de seus bens, ficando Advertida de que a oposição de embargos meramente protelatórios será 
considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar 
depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, e requerer o pagamento do restante inclusive custas e 
honorários, em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica 
advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, Vilma 
Maria Gurgel Fernandes De Medeiros, Auxiliar Técnico , digitei e conferi. Natal, 21 de fevereiro de 2019. K-27e28/03

O Sebrae no Rio Grande 
do Norte vai destinar R$ 500 
mil para fomentar iniciativas 
culturais, através da 5ª edi-
ção do Edital de Economia 
Criativa. Os principais deta-
lhes e regras do edital serão 
repassados à classe artística, 
produtores e agentes cultu-
rais, durante o lançamento do 
edital, marcado para no dia 2 
de abril, às 11h, na sede da 
instituição, em Natal. Para 
participar do evento, é preciso 
confirmar presença por meio 
do 0800 570 0800.

O Edital de Economia 
Criativa tem como principal 
objetivo o estímulo ao empre-
endedorismo cultural para 
a promoção de negócios da 
economia criativa. Com es-
se valor, o Sebrae soma um 
montante de R$ 1,6 milhão 
destinados, através desse tipo 
de edital, ao fomento de novos 
produtos, serviços e bens cul-
turais, aquecendo a cadeia 
produtiva da economia cria-
tiva e o patrimônio imaterial 
do Rio Grande do Norte.

Uma das novidades desta 
edição é que o edital permiti-
rá receber projetos baseados 
em qualquer temática, am-
pliando a abrangência dos 
projetos inscritos. Outra mu-
dança prevista é a redução 
da quantidade categorias, 
para seis: música, audiovisu-
al, artes visuais, artes cêni-
cas, editoração e artesanato.

Edital vai 
destinar R$ 500 
mil para projetos 
culturais no RN

Economia Criativa

Musical vai se apresentar no dia 2

Sebrae RN / Divulgação
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Rodrigo Ferreira
Editor de Esportes

Sob uma chuva fraca, mas que 
perdurou durante toda a partida, 
ABC e Potiguar de Mossoró se en-
frentaram na noite desta quarta-
-feira, 27, em duelo válido pela 5ª 
rodada do segundo turno do Cam-
peonato Estadual. Após um jogo 
muito equilibrado, o Potiguar ven-
ceu de virada, pelo placar de 2 a 1. 

O gol do ABC foi anotado aos 25 
minutos do primeiro tempo. Após 
cobrança de escanteio do lado direito 
pelo ala Ivan, o zagueiro Adalberto 
subiu alto e tocou de cabeça para o 
fundo das redes do gol defendido por 
Andrei. 1 a 0. E assim terminou o 

primeiro tempo.
No segundo tempo, depois de mui-

tas tentativas, o Potiguar chegou ao 
empate. Aos 30 minutos, em jogada 
pela esquerda, Vinicius cruzou, Tia-
guinho tocou de cabeça para o centro 
da área e Mikael apareceu para des-
viar. 1 a 1. O gol da vitória foi marcado 
aos 51 do 2º tempo. Vinicius recebeu 
de Jefinho e garantiu a vitória. 

Com o resultado, o ABC estacio-
nou nos 10 pontos, na 4ª posição, e 
não tem chances de chegar à final 
do 2° turno. O Potiguar chegou aos 
15 pontos e divide a liderança com o 
América. As duas equipes se enfren-
tarão na final do 2º turno. O vence-
dor pega o ABC (vencedor do 1° tur-
no), na finalíssima do campeonato. Partida foi realizada na noite desta quarta-feira, no estádio Frasqueirão, em Natal

Potiguar marca aos 51 minutos, vence ABC fora e 
garante vaga na final do 2º turno contra o América
Alvinegro saiu na frente do marcador e terminou vencendo a primeira etapa, mas caiu de 
rendimento no segundo tempo e viu o Time Macho virar com gols nos 15 minutos finais 

Estadual

Andrei Torres / ABC FC

1
ABC

ESTADUAL
Local: Frasqueirão, em Natal 
Árbitro: Caio Max Augusto Vieira  
Assistente 1: Vinicius Melo de Lima 
Assistente 2: Flávio Gomes Barroca

Potiguar 
2

Edson
Ivan
Adalberto
Mauricio 
Jonathan
Joilson
Guedes
Xavier (Peu)
Wanderson (Valdemir)
Neto (Boris Sagredo)
Rodrigo Rodrigues.  

Técnico: Ranielle 
Ribeiro

Andrei
Tiaguinho
Rafael Lima
Júlio Pit
Giovanni
Ricardinho (Mikael)
Jair (Marielson)
Lucas
Leandro Chaves
Jefinho
Gilmax (Vinicius).

Técnico: Emanoel 
Sacramento 


