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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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Terra hospitaleira
Ranking do Ministério do Turismo aponta que o Rio Grande do Norte é o
estado mais hospitaleiro da região Nordeste, segundo os próprios visitantes.

Fátima reúne Assembleia
e pede apoio para governar
Governadora do Rio Grande do Norte pediu a deputados estaduais, que tomam 
posse na sexta, que auxiliem nova gestão na aprovação de medidas de ajuste fiscal.

CONVOCAÇÃO 04 QUASE PRONTO 16

Reforma do local começou em 2013

Reprodução

Praças do Centro 
Histórico de Natal 
preocupam pela falta
de manutenção

Styvenson precisa 
descer do palanque, 
diz líder do partido pelo 
qual capitão se elegeu

Número de mortos 
após rompimento de 
barragem de rejeitos
em Minas chega a 99

Hotel Barreira Roxa 
reabre ao público 
após investimento
de R$ 27 milhões

Praças Padre João Maria e André de 
Albuquerque, no bairro de Cidade Alta, 
na capital potiguar, sofrem com a falta 
de cuidado do poder público.

Freitas Júnior, que concorreu ao 
Governo do Estado, disse que senador 
eleito precisa comparecer a reuniões 
para debater crise do Estado.

Defesa Civil atualizou números nesta 
quarta-feira, 30. Orientação das 
autoridades é que famílias de possíveis 
vítimas não vão ao IML local.

Focado na capacitação para o 
turismo, hotel tem 150 leitos e 
capacidade para 300 pessoas.
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Como uma nuvem
Adversários na campanha municipal de 2012 e desafetos até 

pouco tempo atrás, Carlos Eduardo Alves (PDT) e Hermano 
Morais (MDB) voltaram a se aproximar politicamente – 

comprovando que Magalhães Pinto estava correto quando afirmou 
que “política é como nuvem”, por se movimentar constantemente. 
Segundo a Coluna do Agora apurou, o ex-prefeito de Natal e 
candidato derrotado ao Governo do Estado estaria tentando, nos 
bastidores, convencer o deputado estadual reeleito, em uma espécie 
de cortejo, a mudar de partido e disputar pelo PDT a Prefeitura 
do Natal em 2020. Por ter bases em Natal, Hermano é considerado 
por Carlos Eduardo uma figura estratégica para o ano que vem. 
O ex-prefeito, que teve as relações com o sucessor Álvaro Dias 
estremecidas, quer ter “candidato próprio” para não ficar nas mãos 
do atual prefeito, que é candidato natural à reeleição.

>> Mudança. Dentro da série de 
ajustes que tem feito na gestão 
municipal, o prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, nomeou o empresário 
Fernando Fernandes para a 
Secretaria de Turismo, ocupada 
até ontem por Christiane Alecrim. 
Ex-secretário da pasta no Estado, 
Fernandes estava atualmente na 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de São Gonçalo do 
Amarantes.

>> Faltou um. A dois dias de 
ser empossada, a nova bancada 
federal do Rio Grande do Norte 
se reuniu em Brasília nesta 
quarta-feira, 30. A única ausência 
foi a do senador eleito Styvenson 
Valentim (Rede), que tem 
faltado a encontros do gênero. 
Na reunião dos oito deputados 
e dois senadores, foi discutida a 
solicitação de uma audiência com 
o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, além da crise fiscal e 
financeira do Estado.

>> Modernização trabalhista. O 
deputado federal Rogério Marinho 
(PSDB) foi às redes sociais para 
comemorar a redução em 47% do 
número de ações trabalhistas no Rio 
Grande do Norte após a reforma, 
relatada pelo tucano na Câmara dos 
Deputados. “A competitividade, a 
desburocratização e a modernização 
do Brasil são objetivos que começam 
a fazer diferença”, escreveu o 
parlamentar, no Twitter.

“Está todo mundo 
vendo que eu 
sou vítima de 
perseguição”

Senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), 
filho do presidente Jair Bolsonaro, sobre 

relatórios recentes do Coaf

>> Calado. Conhecido por 
ser bastante eloquente em 
seus pronunciamentos e 
manifestações, o ex-prefeito 
de São Gonçalo do Amarante 
Jaime Calado (foto) tem feito 
jus ao sobrenome e preferido o 
silêncio nesse início de gestão 
à frente da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
do Estado. Procurado pela 
imprensa para comentar 
assuntos relativos à sua área, 
o secretário tem despistado ou 
sequer atendido às solicitações. 
O que teria levado o secretário a 
mudar sua postura?

>> Mensagem anual. A 
governadora Fátima Bezerra fará 
na próxima terça-feira, 5, a leitura 
de sua primeira mensagem anual 
à Assembleia Legislativa. Aos 
deputados da nova legislatura, a 
gestora deve fazer um balanço das 
primeiras ações adotadas pela atual 
administração e falar sobre metas 
para os próximos quatro anos.

>> Sem conspiração. O 
presidente da Câmara Municipal 
de Parnamirim, Irani Guedes 
(PRB), descartou nesta quarta-feira, 
30, em entrevista ao programa 
Manhã Agora, da Agora FM (97,9), 
candidatura a prefeito daqui a dois 
anos. Segundo o vereador, que disse 
não “conspirar” contra ninguém, 
tipo o prefeito Rosano Taveira 
(PRB), o foco para 2020 é a reeleição 
para a Câmara.

>> Direito negado. O ex-
presidente Lula preferiu nem ir a 
São Paulo nesta quarta-feira, 30, 
já que o presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro Dias 
Toffoli, só liberou sua saída da 
prisão quando o irmão, morto na 
terça-feira, já havia sido sepultado. 
Apesar de ter, na lei, o direito de 
deixar a cadeia momentaneamente 
para ir ao velório de algum ente 
perdido, Lula foi proibido de se 
despedir do irmão por decisões em 
Curitiba (1ª instância) e no Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, de 
Porto Alegre (RS).

José Aldenir / Agora RN

Dom
ingos Peixoto / O Globo
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Hermano Morais 
defende que “poderes 
precisam dialogar”

A necessidade de um ajuste 
fiscal, com cortes de gastos onde 
seja necessário, foi uma das 
principais medidas defendidas pelo 
deputado estadual Hermano Morais 
(MDB) ao participar de reunião 
com a governadora Fátima Bezerra 
(PT) e os demais deputados 
estaduais nesta quarta-feira, 30, na 
Governadoria.

Ele comentou que é “importante 
essa iniciativa da governadora de 
chamar o Poder Legislativo para 
conversar sobre as condições nas 
quais se encontram o Rio Grande 
do Norte”. “Certamente medidas 
advirão e precisamos conhecê-las”, 
ressaltou o emedebista.

O parlamentar lembrou que 
a nova legislatura começa na 
sexta-feira, 1°, e, a partir de então, 
os deputados vão poder “dar 
contribuição para que o estado 
possa se reerguer, superando as 
dificuldades atuais, no ponto de 
vista fiscal e financeiro”.

Questionado a respeito de 
ações que possam contribuir para 
a recuperação do Estado, Hermano 
citou “fazer uma política para atrair 
novos negócios”. “Buscar parceria 
junto ao empresariado, e ter um 
bom diálogo com os servidores, que 
estão tão sofridos com seus salários 
atrasados”, emendou.

Hermano ressaltou que “os 
Poderes também precisam dialogar 
para buscar caminhos de forma 
sincronizada para trazer melhores 
dias para o Estado”.

Para o parlamentar, a intenção 
da Assembleia Legislativa é colaborar. 
“Vamos aguardar o pronunciamento 
da governadora e no momento certo 
vamos discutir e debater o que será 
melhor”, disse. l

José Aldenir / Agora RN

Deputado reeleito Hermano Morais



3POLÍTICAQUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br31.01.2019

Styvenson precisa descer do 
palanque, diz líder da Rede

CRÍTICA

José Aldenir / Agora RN

Freitas Júnior, que coordena partido pelo qual Styvenson se elegeu, diz
que senador eleito precisa comparecer às reuniões para debater crise

Eleito senador no Rio Grande 
do Norte com mais de 742 mil votos 
nas eleições de 2018, o capitão da 
Polícia Militar Styvenson Valen-
tim foi criticado por Freitas Júnior, 
porta-voz da Rede Sustentabilida-
de, partido pelo qual o capitão se 
elegeu.

Desde que foi eleito, Styvenson 
pouco tem aparecido em reuniões 
para discutir a crise financeira no 
Estado. Para Freitas, o senador 
eleito precisa se comportar como 
senador e a debater a situação 
“crítica” do Rio Grande do Norte. 
O Estado possui hoje mais de R$ 
1 bilhão em dívidas junto aos ser-
vidores por causa de salários atra-

sados.
“Como quem estendeu a mão 

para ele ser candidato e permitiu 
que superasse a burocracia parti-
dária, acho que já é momento de 
descer do palanque e dar as mãos 
à governadora Fátima Bezerra. O 
RN precisa superar essa crise. Não 
podemos pensar na próxima elei-
ção agora”, opinou.

Styvenson está sem partido. 
Antes mesmo das eleições, durante 
o período de campanha, o capitão da 
PM havia entrado em litígio com a 
direção da Rede Sustentabilidade 
- sigla à qual se registrou para ser 
candidato, já indicando que não iria 
continuar no partido. l Senador eleito Styvenson Valentim

DESASTRE

Número de mortos em 
Brumadinho sobe para 
99, afirma Defesa Civil

A Defesa Civil de Minas Gerais 
atualizou em 99 o número de vítimas 
do rompimento da barragem da 
mina Córrego do Feijão, da Vale, em 
Brumadinho (Minas Gerais). O último 
balanço da corporação, divulgado 
nesta quarta-feira, 30, registra, 
também, 259 desaparecidos.

De acordo com a Polícia 
Civil, dos 99 mortos, 57 foram 
identificados. A orientação é que as 
famílias não compareçam ao IML e, 
sim, comuniquem-se via internet e 
redes sociais. l

Isac Nóbrega / Presidência da República

Há também 259 desaparecidos
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Governadora detalha quadro 
crítico fiscal a 21 deputados

REUNIÃO

José Aldenir / Agora Imagens

Equipes econômica e jurídica do governo do Estado forneceram detalhes 
aos parlamentares, que prometeram transparência do poder Legislativo

Em reunião convocada pela 
governadora Fátima Bezerra (PT), 
nesta quarta-feira, 30, os deputados 
estaduais assistiram a uma apresen-
tação do retrato da situação fiscal e 
financeira do Estado. A governadora 
antecipou a discussão de projetos 
que deverão ser encaminhados para 
a Assembleia Legislativa.

O encontro aconteceu no auditó-
rio da Governadoria e contou com a 
presença de 21 deputados, além do 
vice-governador Antenor Roberto 
(PCdoB), de secretários e auxiliares. 
Fátima Bezerra pediu apoio ao Pla-
no de Recuperação Fiscal que será 
enviado à Casa contendo medidas 
para combater a crise.

De acordo com a governadora 
Fátima Bezerra, o Estado é financia-
do pelo atraso no pagamento dos ser-
vidores, que acumula quatro meses e 
também pelo atraso no pagamento a 
fornecedores. “Nosso governo definiu 
medidas importantes que integram 
o Plano de Recuperação Fiscal que 
precisa de aprovação da Assembleia 
Legislativa. Nós do Governo, e a 
população do Estado, contamos com 
o apoio e o entendimento pela apro-
vação das medidas para estabelecer-
mos o equilíbrio fiscal e financeiro”, 
afirmou Fátima Bezerra aos 21 de-
putados presentes.

O presidente do Legislativo do 
RN, deputado Ezequiel Ferreira 
de Souza (PSDB), afirmou que os 
parlamentares serão solidários ao 
momento de dificuldades que o Es-
tado já vem enfrentando. “Mantendo 

o permanente diálogo atendemos à 
solicitação da governadora Fátima 
Bezerra para debater a situação 
econômica do Estado. E dentro da 
harmonia entre os poderes já in-
teragimos sobre temas que serão 
apresentados pelo Poder Executivo 
ao Legislativo nos próximos dias. 
E salientamos que o cerne da Casa 
Legislativa sempre foi o de ser soli-
dária com o estado do Rio Grande do 
Norte”, afirmou.

Já atuando como líder do Gover-
no no Legislativo, o deputado George 
Soares (PR) destacou que a situação 
é grave e que é preciso dar celerida-
de aos projetos. “Em oito anos como 
deputado, nunca dialoguei com um 
governo que mostrasse tanta trans-
parência, conhecimento e propostas 
eficientes para superar as dificulda-
des. O Plano de Recuperação Fiscal é 

uma agenda de Estado, não apenas 
de governo. A Assembleia precisa 
ser parceira, os 24 deputados preci-
sam pactuar com o Governo e tomar 
medidas com celeridade para o Rio 
Grande do Norte sair do caos”, disse.

O secretário de Planejamento e 
Finanças, Aldemir Freire, fez uma 
explanação sobre a situação orça-
mentária, elencando os principais 
déficits e alertando para a necessi-
dade de uma revisão das despesas. 
Os deputados externaram suas 
preocupações quanto aos serviços 
prestados à população, no caso da 
Saúde, quanto à execução das emen-
das parlamentares – que destinam 
50% para a Saúde, Segurança e 
Educação – bem como em relação à 
possível venda de ativos do Estado e 
aplicação dos royalties, caso o Gover-
no consiga antecipar a receita. l

Fátima Bezerra recebeu 21 deputados no Centro Administrativo de Governo 

PEDIDO  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

ANCHIETA & FONSECA LTDA-EPP, CNPJ 04.921.435/0001-20, instalada a rua Dr Herman-
cio Paiva, no , 158 Bairro Dom Elizeu, Zona Urbana do  município de Assu/RN, torna público que 
está requerendo junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte, a LRO- LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, da atividade de 
Transporte de Resíduos Não Perigosos.

JONAS FONSECA JUNIOR
CPF: 337.189.704-49
Sócio Administrador

Solicitação de Renovação da Licença de Operação

POSTO SANTA CRUZ LTDA, inscrito no CNPJ: 00.766.198/0001-19, 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 atividade de transporte de cargas perigosas 
(combustíveis líquidos) em favor do empreendimento localizado na Rua Manoel Gonçalves de Melo, 
203, Barra Nova, Caicó / RN.

José Soares de Araújo
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O. F. DA SILVA JÚNIOR EIRELI, 09.116.039/0001-43, torna público que está requerendo do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Reno-
vação de Licença de Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na 
Av. Alberto Maranhão, 1060, Bairro Alto da Conceição, CEP: 59.600-295, Mossoró/RN.

OTÁVIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR
PROPRIETÁRIO

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

PLANO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ:17.441.063/0001-86, torna públi-
co, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 04/09/2018, 
através do Processo Administrativo N° 032782/2018, a Licença Ambiental de Instalação para 
o funcionamento de um Residencial Multifamiliar com área construída de 1.204,19 m² em 
um terreno de 1.000,00 m², situado na Rua Enico Monteiro, Nº 2153, Bairro: Capim Macio, 
Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

PROJETO

Bancada potiguar 
discute ICMS incidente 
na geração de energia

Os parlamentares que formam 
a bancada federal do Rio Grande do 
Norte reuniram-se nesta terça-feira, 
30, em Brasília, e decidiram apoiar 
a proposta do senador Jean Paul 
Prates (PT-RN), que permite alterar 
a destinação do ICMS incidente 
sobre a geração de energia a partir 
de fontes renováveis, o que inclui 
pequenas hidrelétricas, biomassa, 
energia eólica e energia solar.

A medida, em caso de 
transformação em lei, vai beneficiar 
estados e municípios produtores e 
exportadores de energia. A bancada 
vai criar um grupo de trabalho 
técnico para debater a redistribuição 
e a realocação do ICMS da geração 
da energia. “Hoje, estados e 
municípios geradores de energia 
não são compensados com o ICMS. 
Os recursos ficam com os estados 
consumidores. A criação desse 
grupo é parte de um esforço para 
analisar essa mudança”, disse.

A discussão sobre a aplicação 
da bandeira vermelha nos estados 
e municípios produtores de energia 
renovável também foi levantada 
pelo senador. Outro assunto tratado 
pela bancada potiguar foi a defesa 
da antecipação dos royalties do 
petróleo, referentes a 2019, e a 
redistribuição dos royalties atuais 
para os entes federados, um pedido 
feito pela governadora Fátima. l

Vinícius Borba 

Parlamentares se unem pelo RN
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> MIDWAY 
Alguém acreditaria que o 
megaempresário Nevaldo 
Rocha pode aceitar uma 
proposta de venda do Sho-
pping Midway? Pois é, há 
quem acredite. Desde que 
o valor chegue ao nível do 
desejo. 

>> IMAGEM
A assessoria do senador 
José Agripino foi feliz ao 
escolher o empreendedo-
rismo como marca. Mas foi 
infeliz na foto de capa. Pa-
rece um folder de clínica 
especializada em implante 
dentário. 

>> OLHO
Pio Morquecho não é só 
bom chef de cuisine e 
gourmet. Nos últimos dias, 
nas redes sociais, tem se 
revelado um analista do 
desempenho da tecnologia 
dos militares israelense 
em Grumadinho.

>> SERESTA
Amanhã, quinta-feira, 
depois da missa e novena 
em honra da Senhora da 
Esperança, na Cidade da 
Esperança, tem seresta 
no salão paroquial. E tudo 
sob o olhar humaníssimo 
do padre Agustin. 

>> ESTOLA
O presidente do Instituto 
Histórico, Ormuz Simo-
netti, pediu ao Monsenhor 
José Mário, e foi atendido, 
que ele restaure a estola 
que pertenceu ao Padre 
João Maria. O santo dos 
natalenses.

>> ESPERA
Há uma bruma de ex-
pectativa embaçando os 
olhos de alguns auxiliares 
do prefeito Álvaro Dias. 
As fontes afirmam que 
poderão vir mudanças nos 
escalões superiores. E só 
tem um jeito: mudar.

>> CENA
O deputado federal Elieser Girão, tem chances verdadeiras de influir jun-
to a Brasília para que o novo chefe da representação local do Instituto do 
Patrimônio Histórico no Rio Grande do Norte venha a ser alguém sensível 
ao diálogo em favor da restauração e, em alguns casos, a reconstrução do 
nosso patrimônio histórico hoje abandonado. Quem sabe, com o prestígio 
de general e deputado federal, ele consegue, em Brasília, os recursos já 
aprovados para as obras do centro histórico - o corredor entre Ribeira e 
Cidade Alta. A luta é grande, mas não é impossível.

>> SÉCULO
Dácio Galvão incluiu o 
centenário de Oswaldo 
Lamartine na agenda 
cultural da Capitania das 
Artes para 2019. A Fun-
dação José Augusto deve 
fazer o mesmo. Oswaldo 
merece toda glória. 

>> UNESCO
A Fortaleza dos Reis 
Magos disputa um lugar 
na relação dos maiores 
monumentos históricos 
da arquitetura militar 
colonial. Depende da união 
de forças: instituições, 
bancada federal e governo.

>> SUCESSÃO
O deputado Ezequiel Fer-
reira de Souza num céu de 
brigadeiro, sem cúmulos 
e nimbos, para renovar o 
mandato de presidente da 
Assembléia. Candidatura 
de Vivaldo Costa é especu-
lação. 

>> PALAVRAS 
A editora Autêntica lança 
o primeiro volume do Di-
cionário dos Intraduzíveis. 
Coordenação de Barbara 
Cassin e a organização de 
Fernando Santoro e Luísa 
Buarque. Com verbetes 
autorais.

>> POESIA
Natal ainda não ouviu co-
mo merece o CD do poeta 
Carlos Gurgel - Labaredes-
conderijo. Todo musicado 
por Dea Heather Jennings. 
Entre sons de violinos, 
violoncelos, trompetes e 
percussão. 

>> TESÃO
Do Indormido, com sua 
pobre alma melancólica, 
mergulhado no silêncio 
e enfrentando a festa 
flamejante do verão feérico 
espalhando a alegria de 
viver: ‘Toda mulher neuró-
tica é um tesão’. 

Dizia outro dia um amigo, psi-
quiatra de intensas jornadas no ter-
ritório da alma humana: ninguém é 
feliz quando sofre para sempre de 
desamor. Será? Ora, ainda tentei 
resistir ao tiro da verdade ferindo 
o rosto, mas acabei aceitando a 
rendição quando ele acrescentou 
o pior: nada pode ser mais cruel 
para o ser humano do que não ser 
amado. Há os que disfarçam e, no 
disfarce, escondem sua dor íntima e 
sem trégua. Outros, não. E são estes 
os que definham em silêncio.

É uma tese, Senhor Redator, 
e por isso não cabe em todos, as-
sim como as exceções não invali-
dam a regra. Aí não se incluem os 
amargos, aqueles que, indepen-
dentemente de riqueza e pobreza 
pessoais, levam a vida entre o riso 
e o escárnio, como se tudo fosse 
natural. Falo dos normais. Daque-
les nos quais a fragilidade humana 
faz parte do desespero que é viver, 
a menos que se tenha a tolice de 
acreditar que a vida é feita de maté-
ria plástica ou isopor. Seria bestial.

Há um poema de Manuel Ban-
deira que embora aparentemente 
dirigido a um amigo - Poema Só 
para Jaime Ovale, no qual o poeta 
de Pasárgada - e ninguém bus-
cou a felicidade do amor mais do 
que ele - faz a confissão a todos. É 
quando fecha o pequeno conjunto 
de versos, e diz, depois de tomar o 
café, olhar de sua janela uma triste 
chuva de resignação e acender um 
cigarro: ‘e fiquei pensando... humil-
demente pensando na vida e nas 
mulheres que amei’. 

Bandeira, apesar de sensual, a 
ponto de parecer aos seus amigos 
um velho fauno sedutor, foi um 
homem que levou a vida a arrastar 
uma grande solidão. Tuberculoso 
ainda muito cedo, o que o fez aban-
donar o sonho de ser arquiteto, 
levou os seus anos a esperar pela 
morte, embora tenha vivido inten-
samente a vida literária. Construiu 
a grandeza de uma obra vasta co-
mo poeta, ensaísta e cronista, mas 
sempre sentindo a dor da vida que 
poderia ter sido e que não foi.

Já velho, ligou-se a uma mulher 
autoritária, mais por necessida-
de de proteção do que por amor. 
Um sofrimento calado que Carlos 
Drummond de Andrade conta no 
livro que seu neto organizou, de-
poimentos e confissões nunca an-
tes publicados. O poeta Bandeira 
amou, não há dúvida, mas não foi 
amado. Viveu solitário e melancóli-
co, protegido por um velho crucifi-
xo de marfim que foi da sua mãe, e 
a alma lutando na busca de uma fé 
que um dia finalmente voltou.

Uma tristeza calada parece ter 
seguido seus passos e ele a vida 
inteira arrumando a casa, que era 
sua própria alma, pondo cada coisa 
em seu lugar. Um dia, desesperado, 
tentou fugir para uma Pasárga-
da que descobriu nas páginas da 
Ciropédia. Mas sempre acabava 
ficando, como se esperasse pela 
morte que chamou de a indesejável 
das gentes. Por ter amado sem ser 
amado, o maior poeta do Brasil era 
um homem triste que viveu, triste-
mente, até os últimos dias do fim...

Da solidão

PALCO CAMARIM

“ ‘Eu faço versos como
quem chora / de desalento... 
de desencanto’.
Manuel Bandeira, poeta, cronista 
(1886-1968). 
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Praças públicas do centro histórico 
preocupam pela falta de manutenção 

CUIDADOS

José Aldenir / Agora RN

Praças Padre João Maria e André de Albuquerque, no bairro de Cidade Alta, sofrem com a falta de 
cuidado do poder público; estruturas estão incluídas em projeto de recuperação do Governo do Estado 

A vendedora de artesanato 
Maria Santana Gomes Pereira, de 
80 anos, prepara peças feitas com 
bambu em sua pequena barraca de 
negócios, feita com placas de com-
pensado, nos arredores da Praça 
Padre João Maria, bairro de Cidade 
Alta, na zona Leste de Natal. Nos 
últimos dias, o esforço diário – algo 
que ocorre há 50 anos no mesmo lo-
cal – não traz mais qualquer retorno, 
pois o espaço público não atrai mais 
compradores, que se afastaram por 
conta da degradação da área.

“A praça está toda esburacada. 
Meu trabalho é avisar às pessoas 
que elas podem tropeçar por aqui. 
As vendas caíram muito, pois nin-
guém quer fazer compras”, lamenta. 
A questão da iluminação pública é 
uma das principais preocupações da 
vendedora Maria Santana. “Quando 
escurece, tudo aqui fica bem perigo-
so, pois não há iluminação suficien-
te. Morro de medo dos assaltos”, 
complementa.

A Praça Padre João Maria é 
uma das 13 estruturas incluídas no 
projeto de recuperação do poligonal 

do Centro Histórico de Natal. A pro-
posta de recuperação – de 11 praças 
e duas áreas públicas – foi iniciada 
em 2013, dentro das iniciativas do 
Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) Cidades Históricas, 
através dos recursos do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan). A execução das obras 
ficou sob a responsabilidade do Go-
verno do Estado.

As obras ficaram paradas por 
um bom tempo, e só foram reto-
madas pelo Governo do Estado em 
2018. A previsão era de que as edi-
ficações fossem entregues ainda no 
ano passado, mas a atual previsão é 
de que as reestruturações sejam fi-
nalizadas somente ao término deste 
ano, segundo a Secretaria Estadual 
de Infraestrutura (SIN).

Até o momento, as obras de du-

as praças já foram entregues: as do 
Estudante e Sete de Setembro, que 
ficam na Cidade Alta. A próxima 
etapa da obra contempla as estrutu-
ras das praças públicas das Mães e 
José da Penha.

Não muito longe da Praça Padre 
João Maria, em outro ponto históri-
co da Cidade Alta, o motorista José 
Luiz Silveira, de 54 anos, brinca com 
a sobrinha, a pequena Brenda Sil-
veira, de 4 anos, em um dos poucos 
bancos ainda de pé da Praça André 
de Albuquerque. “Quase não há 
bancos para as pessoas. E durante a 
noite, aqui é muito perigoso”, critica.

Segundo o Superintendente 
Substituto do Iphan no Rio Gran-
de do Norte, Marcio Alekssander 
Granzotto Kuntze, o órgão federal 
já liberou R$ 1,39 milhão para as 
obras. O serviço de reestruturação 
está orçado em R$ 8,9 milhões. O úl-
timo repasse aconteceu em agosto do 
ano passado. Ele reforça que atual 
estimativa é de que as obras sejam 
finalizadas até setembro de 2019, 
mas o processo é passível de novo 
aditamento. l

Praça André de Albuquerque tem vários bancos públicos inutilzados

PROCEDIMENTO 

MPRN investiga uso de armas de fogo 
por policiais civis fora de serviço no RN

José Aldenir / Agora RN

Após dois ofícios não respon-
didos solicitando informações, 
o promotor de Justiça Wendell 
Beetoven Ribeiro Agra instaurou 
procedimento preparatório para 
“apurar, em caráter preliminar, 
a inexistência de regulamento, 
no âmbito da Polícia Civil, sobre 
normas gerais de uso de armas de 
fogo de sua propriedade, por poli-
ciais civis fora de serviço”.

Ainda de acordo com o docu-
mento publicado no Diário Oficial 
do Estado (DOE) desta quarta-fei-
ra, 30, o promotor argumenta a 
solicitação tendo em vista “quando 
se tratar de locais onde haja aglo-
meração de pessoas, em virtude de 
evento de qualquer natureza, tais 
como no interior de igrejas, esco-

las, estádios desportivos, clubes, 
públicos e privados”.

Wendell Beetoven solicitou 
informações à Delegacia Geral de 

Polícia Civil a respeito do objeto 
do procedimento preparatório co-
mo, por exemplo, ”se foi editado 
e publicado o ato administrativo 
destinado a regulamentar a ma-
téria e se foi editado e publicado 
o regulamento sobre o acesso de 
policiais civis em serviço a “locais 
sujeitos à fiscalização policial”.

Na publicação, o promotor cita 
trechos do estatuto do desarma-
mento e a lei que trata sobre “re-
gistro, posse e comercialização de 
armas de fogo e munição, sobre o 
Sistema Nacional de Armas – SI-
NARM e define crimes”.

A proibição de os policiais não 
portarem armas em períodos de 
folga já foi tomada nos Estados da 
Bahia e Rio de Janeiro. l

Investigação foi aberta pelo MPRN

EDUCAÇÃO

ProUni oferece bolsas 
de estudo a partir 
desta quinta-feira

O Programa Universidade para 
Todos (ProUni) vai oferecer 243.888 
bolsas de estudo em 1.239 instituições 
particulares de ensino. Dessas, 
116.813 são integrais, e 127.075, 
parciais. As inscrições começam 
nesta quinta-feira (31), na página do 
programa. As inscrições vão até as 
23h59 do dia 3 de fevereiro (horário 
oficial de Brasília). l

José Aldenir / Agora RN

Serão abertas 243 mil vagas
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OBRA

Reforma do Mercado 
de Macaíba está em 
fase de conclusão

Segue em andamento a 
reforma do Mercado Público de 
Macaíba, conhecido popularmente 
como “Mercado Velho”. As obras 
estão em fase de conclusão e, em 
seu conjunto, abrangem revisão do 
telhado, reforma nas instalações 
hidráulica, elétrica, piso, pintura 
interna e externa, entre outras 
atividades.

De acordo com a Prefeitura 
de Macaíba, que contratou os 
serviços de reforma, os boxes 
estão sendo readaptados de acordo 
com o ramo de atividade de cada 
concessionário, configurando 
o reordenamento do local. Os 
espaços onde são vendidos 
alimentos como carnes e peixes, 
por exemplo, receberam cerâmicas. 
A iniciativa também conta com a 
regularização do cadastro de cada 
concessionário.  l

Márcio Lucas / Prefeitura de Macaíba

Local passa por melhorias

SEGUNDOS
EM QUINZE

Isenção de ICMS sobre 
óleo diesel está mantida
O Governo do Rio Grande do 
Norte renovou a adesão do Estado 
ao Programa de Equalização do 
Preço do Diesel para Embarcações 
Pesqueiras. O programa estabelece 
a isenção do ICMS para cerca de 
6 milhões de litros de diesel que 
deverão ser adquiridos este ano pela 
frota cadastrada e aprovada pelo 
sistema. O combustível distribuído 
para os 78 barcos beneficiados pelo 
programa será comercializado com 
redução de 17% sobre o valor final, 
por cada litro de diesel.

José Aldenir / Agora RN

Savim Brasil dribla crise
com financiamento próprio

MERCADO IMOBILIÁRIO

Fotos: Savim Brasil / Divulgação

Empresa trabalha com recursos próprios na construção de imóveis e nas 
vendas de unidades habitacionais. Empreendimentos são entregues no prazo

A crise no setor imobiliário exis-
te, mas não atinge a Incorporadora 
e Construtora Savim Brasil, que 
executa suas obras com recursos 
próprios. Esta foi a saída encontrada 
pela empresa para que não fossem 
paralisadas as edificações, que fo-
ram entregues nos prazos e que per-
manecerão nesta tendência este ano.

O diretor comercial da Savim 
Brasil, Alexsando Vasconcelos, des-
tacou que, no ano passado, a empre-
sa construiu e entregou o empreen-
dimento “Palazzo Barro Vermelho”, 
com um total de 120 unidades habi-
tacionais, das quais apenas oito ain-
da não foram vendidas. Outra obra 
entregue foi o “Vilaggio Venezia”, na 
praia de Pirangi, com todas as uni-
dades já comercializadas.

A obra da vez da Incorporadora 
e Construtora Savim Brasil está 
situada no município de Parnami-
rim e chama-se “Residencial Mora-
bem”. Ao todo, serão 480 unidades 
habitacionais, das quais 360 foram 
entregues e as outras serão cons-
truídas ainda este ano. Neste caso, 
50% dos imóveis já estão vendidos, 
mas a procura tem sido grande pelo 
fato de se enquadrar no padrão de 
financiamento do programa “Minha 
Casa, Minha Vida”.

O presidente da Savim Brasil, 
empresário Renzo Savasta, deixa 
claro que o momento no mercado 
imobiliário no Rio Grande do Norte 
nãoé bom porque os bancos públicos 
não estão financiando a construção. 
“Destinamos uma parte significati-

va de nosso capital para construir. 
Por isso, não paramos e estamos 
fazendo a diferença no mercado”, 
explicou Savasta.

O empresário, de origem italia-
na, destacou ainda que, no caso do 
“Residencial Morabem”, trata-se de 
um condomínio clube, com direito a 

piscina, churrasqueira e ampla área 
de lazer, além de uma segurança 
redobrada. “Estamos financiando 
estes imóveis, mas quando a Caixa 
Econômica Federal e o Banco do 
Brasil voltarem a financiar, iremos 
trabalhar com eles também”, frisou 
Renzo Savasta. l

Em Parnamirim, empreendimento tem infraestrutura completa e está enquadrado no programa “Minha Casa Minha Vida”

Palazzo Barro Vermelho, com 120 unidades, foi praticamente todo vendido

Residencial Morabem tem 480 unidades, das quais 360 já foram entregues



9ECONOMIAQUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br31.01.2019

CURSO

ÚNICA
TURMA
DE 2019

PAULO VIEIRA
E M  N A T A L

06FEVEREIRO
N O  C E N T R O  D E  C O N V E N Ç Õ E S

84 4042-2045
M A I S  I N F O R M A Ç Õ E S

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

Curso de Odontologia da Unifacex 
figura entre os melhores do Brasil

EDUCAÇÃO

Aposta da instituição na melhor tecnologia de ensino, com professores de primeira linha, começa a ser 
apresentada aos alunos este ano. Laboratório de Simulação Odontológica auxilia em procedimentos

No dia 4 de fevereiro, quando 
inicia o ano letivo, os alunos do 
novíssimo curso de Odontologia da 
Unifacex, implantado no ano pas-
sado, encontrarão um Laboratório 
de Simulação Odontológica como 
poucos no País. 

Na prática, isso é o resultado 
da estratégia da instituição de 
estabelecer um diferencial impor-
tante numa profissão em que a 
carga horária em práticas para o 
futuro odontólogo é um fator fun-
damental.

É o curso de Odontologia com 
a maior carga horária em prática 
clínica entre os concorrentes, total-

mente presencial, para que o aluno 
desenvolva todas as habilidades 
necessárias para um profissional 
de sucesso no mercado de trabalho. 

Segundo a coordenadora de 
Odontologia da Unifacex, Profa. 
Dra. Maria Alice Pimentel Fus-
cella, a implantação de um sofis-
ticado Laboratório de Simulação 
Odontológica é o começo de uma 
estrutura muito mais ampla e dife-
renciada em matéria de ensino da 
Odontologia.

Cada simulador possui um 
monitor de 21 polegadas para que 
o aluno acompanhe, em detalhes, 
e em tecnologia digital com trans-

missão em tempo real, os procedi-
mentos apresentados pelo profes-
sor. E o novo laboratório é apenas 
um entre as novidades.

O corpo docente de mestres 
e doutores, oriundos de institui-
ções que são referência nacional 
no ensino da Odontologia, como 
a UFRN, é outro compromisso da 
instituição.

A própria coordenadora, Profa. 
Maria Alice, com 20 anos de expe-
riência no ensino da Odontologia 
e, pelo menos, 16 anos na coorde-
nação de curso nessa área, adianta 
que os diferenciais na Unifacex não 
param por aí. 

Para garantir a excelência dos 
profissionais que irão para o mer-
cado, a instituição estabeleceu um 
máximo de 50 alunos por turma.

O curso já inicia, também, com 
uma importante parceria, pois a 
Associação Brasileira de Odontolo-
gia, secção RN (ABO/RN) escolheu 
a  Unifacex como certificadora de 
seus cursos de pós-graduação. 

A Profa. Maria Alice lembra, 
ainda, que o curso de Odontologia 
recebeu o Conceito 4 do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC), o 
que o coloca entre os melhores do 
Brasil. As matrículas para novas 
turmas estão abertas. l

Professora Dra. Maria Alice Pimentel, de Odontologia, 
explica diferenciais no ensino na universidade; ano letivo 

começa na segunda-feira, 4, com novidades
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Governo do RN e Prefeitura
anunciam pagamentos

SALÁRIOS

José Aldenir / Agora RN

No caso do Executivo estadual, foi confirmou para hoje o repasse dos 70% 
restantes de todos os funcionários que já haviam recebido adiantamento

O Governo do Rio Grande do 
Norte e a Prefeitura do Natal 
anunciaram as datas dos paga-
mentos dos salários do funcionalis-
mo referente ao mês de janeiro. 

No caso do Executivo estadu-
al, a governadora Fátima Bezerra 
(PT) confirmou para hoje o repasse 
dos 70% restantes de todos os fun-
cionários que já haviam recebido 
adiantamento de 30% no último 
dia 10, bem como o pagamento in-
tegral dos servidores que estão com 
vencimentos em dia (Educação e 
órgãos com arrecadação própria).

Com relação aos salários que 
estão em atraso (13º de 2017, de-
zembro e 13º de 2018), Fátima rea-

firmou que não vai realizar o parce-
lamento dos pagamentos, conforme 
acordado em reunião com o Fórum 
de Servidores. No entanto, desta-
cou que o passivo será quitado com 
receitas extraordinários.

Já o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (MDB), confirmou o pagamen-
to integral de todos os 21 mil ser-
vidores do Município. Os arquivos 
com as informações bancárias fo-
ram repassados à instituição finan-
ceira responsável pelo pagamento 
no início da manhã e os servidores 
já puderam movimentar o dinhei-
ro nesta quarta-feira, 30. Com o 
pagamento, foram injetados R$ 60 
milhões na economia da cidade. l Servidores com dinheiro esta semana

TRABALHO

Justiça suspende 
retorno imediato de 
servidores da Urbana

A Companhia de Serviços 
Urbanos de Natal (Urbana) não 
terá mais que readmitir, em caráter 
de urgência, os empregados 
dispensados da empresa 
pelo critério de aposentadoria 
espontânea, que não optaram por 
receber verbas rescisórias, para 
serem reintegrados à empresa.

A decisão com efeito suspensivo 
foi tomada nesta quarta-feira, 30, 
pelo presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região (TRT-
RN), Bento Herculano Neto. l

Google Maps / Reprodução

Companhia obteve efeito suspensivo
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Turistas estrangeiros apontam o RN 
como o mais hospitaleiro do Nordeste

APROVAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Ministério do Turismo divulgou números do ranking com os principais estados brasileiros que são 
considerados os mais hospitaleiros pelos turistas estrangeiros; RN teve 98,4% dos votos favoráveis

O Ministério do Turismo di-
vulgou um ranking com os estados 
brasileiros que são considerados os 
mais hospitaleiros pelos turistas 
estrangeiros que visitam o País. O 
Rio Grande do Norte foi destaque 
como o estado nordestino mais bem 
colocado no quesito, com 98,4% dos 
votos favoráveis.

O campeão do bem-receber é o 
estado do Mato Grosso do Sul, cuja 
hospitalidade recebeu aval de qua-
se totalidade (99,6%) dos visitantes 
internacionais que lá estiveram. O 
acolhimento dos estados da região 
Sul também foi destaque na pes-
quisa, colocando Santa Catarina 
(99,2%), Rio Grande do Sul (98,9%) 
e Paraná (98,5%) na sequência dos 
mais bem avaliados do País neste 
quesito.

A pesquisa de demanda inter-

nacional do MTur destaca ainda 
São Paulo, que assim como o Rio 
Grande do Norte, obteve aprovação 
de 98,4%.

“Este alto índice coloca a hos-
pitalidade do brasileiro como um 
ativo da maior importância para o 
turismo nacional, uma vantagem 

competitiva que contribui para o 
esforço do MTur de aumentar o 
fluxo e atrair novos turistas para 
os nossos destinos”, comenta o mi-
nistro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio.

A hospitalidade lidera em ava-
liação positiva entre os 19 itens de 
infraestrutura e serviços pesqui-
sados no estudo da demanda in-
ternacional do MTur. Somada aos 
alojamentos, gastronomia, restau-
rantes e aeroportos, que também 
influenciam a percepção do turista, 
compõe o conjunto de atributos 
fundamentais da boa experiência 
turística. Em 2017, por exemplo, 
o modo de receber do brasileiro 
recebeu aprovação de 98,1% dos es-
trangeiros que visitaram destinos 
nacionais, maior percentual regis-
trado nos últimos cinco anos. l

Ministério do Turismo considera a hospitalidade como item ativo para o setor 

INVESTIMENTO

Nova gestão da Emater quer priorizar 
qualidade da produção agrícola no RN

Gabriela Fernandes / Agora RN

De volta ao comando do Institu-
to de Assistência Técnica e Exten-
são Rural do Rio Grande do Norte 
(Emater), cargo que já ocupou no 
governo Robinson Faria, César Oli-
veira vai usar a estrutura do órgão 
de 400 servidores e 10 escritórios re-
gionais, com atuação em 150 muni-
cípios, para promover as vantagens 
da agroecologia e da alimentação 
saudável.

Entrevistado pelo jornalista 
Tiago Rebolo no programa Manhã 
Agora, da Agora FM (97,9), nesta 
quarta-feira, 30, César afirmou que 
o foco ambiental pode dinamizar eco-
nomicamente a vida de aproximada-
mente 1,1 mil pequenos produtores 
de leite e 100 micro fruticultores do 
Estado.

O novo diretor-geral da Ema-
ter lembrou que os hábitos pouco 
saudáveis de alimentação do brasi-
leiro, responsáveis pela obesidade e 
doenças cardíacas, custam R$ 500 
milhões por ano ao poder público.

Ao comentar as declarações do 

novo presidente da Emater, o presi-
dente da Federação da Agricultura 
do Rio Grande do Norte, José Vieira, 
disse que o foco do governo Fátima 
Bezerra, preconizado pelo presiden-
te da Emater, é “estreito para alcan-
çar a amplitude dos problemas da 
agricultura potiguar”.

Apesar de reconhecer a impor-

tância dos alimentos saudáveis na 
dieta da população, Vieira lembrou 
que os produtos orgânicos “ainda 
são caros para a grande maioria da 
população”.

César já foi superintendente do 
Incra no RN, diretor nacional do In-
cra e assessor especial do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário. l

César Oliveira assume pela segunda vez a direção geral do Emater no RN

META

Governo Federal 
cumpre teto de gastos 
previsto para 2018

Os poderes federais cumpriram, 
com folga de R$ 60 bilhões, o teto 
de gastos em 2018, divulgou hoje, 
29, o Tesouro Nacional. No ano 
passado, Executivo, Legislativo, 
Judiciário, Ministério Público da 
União e Defensoria Pública da 
União gastaram R$ 1,288 trilhão. 
O montante equivale a 95,54% 
do limite de R$ 1,348 trilhão. A 
diferença de R$ 60 bilhões, em tese 
dá mais margem de manobra para a 
União cumprir o teto de gastos para 
2019, fixado em R$ 1,407 trilhão. O 
Tesouro Nacional esclareceu que a 
folga será usada para o pagamento 
de despesas obrigatórias. l

Reprodução / Agência Brasil

Poderes gastaram R$ 1,2 trilhão
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Alex Medeiros

“ Um leitor vive 
mil vidas antes de 
morrer, o homem 

que nada lê vive 
apenas uma” 

(George R. R. Martin)

>> Neymar e Messi. 
Enquanto no Brasil segue o 
suspense sobre a participação 
de Neymar na Copa América, 
na Argentina a mídia e a 
torcida festejam o retorno de 
Messi ao selecionado nacional. 
Aqui, Tite aguarda notícias de 
Paris, enquanto lá, Scaloni já 
recebeu a confirmação vinda 
de Barcelona. O próprio Messi 
garantiu que estará presente 
nos amistosos da “albiceleste”.

>> Mini futebol. Desde 2003 
que o futebol da Europa detém 
a hegemonia mundial em vários 
aspectos: estrutural, técnico, 
profissional e como espetáculo. E 
essa supremacia continuará se o 
futuro do futebol da América do Sul 
estiver na bola jogada pelas seleções 
sub-20 que disputam o atual e 
raquítico torneio.No palco da Casa Branca

Ronald Reagan provavelmente 
foi o melhor presidente dos EUA nos 
últimos 60 anos. Tanto no sentido 
interno quanto no aspecto externo. 
O ex-ator de filmes de faroeste foi 
personagem essencial (com protago-
nismo de John Wayne) no processo 
político dos anos 80 que derrubou o 
castelo de ilusões do comunismo.

Sua passagem pela Casa Branca 
talvez tenha inspirado outros dois 
artistas de cinema, ambos até mais 
importantes que ele no cenário da 
sétima arte. O primeiro, Clint Eas-
twood, já gostava de política desde a 
juventude, quando se filiou ao Par-
tido Republicano. E frequentou os 
palanques de Ronald Reagan.

O segundo, o brutamontes Ar-
nold Schwarzenegger, em que pese 
ser parte da família Kennedy (é casa-
do com uma sobrinha do ex-presiden-
te assassinado) sempre foi ligado aos 
republicanos desde os primeiros anos 
nos EUA. Tornou-se amigo pessoal 
tanto de Reagan quanto dos ex-pre-
sidentes Bush, pai e filho.

Clint Eastwood e Arnold Schwar-
zenegger encararam as urnas em 
períodos diferentes e se elegeram. O 
eterno mocinho do gênero spaghetti 
italiano foi prefeito da cidade de Car-
mel, na Califórnia, entre 1986 e 1988, 

enquanto o exterminador governou a 
própria Califórnia durante o período 
de 2003 a 2011.

Pois eis que agora, como a seguir 
o rastro dos três astros que saíram 
das telas para os gabinetes políticos, 
o ator Dwayne Johnson, famoso pelos 
diversos filmes que protagoniza ano a 
ano, revelou numa entrevista duran-
te o Sundance Film Festival que não 
descarta a ideia de disputar a presi-
dência dos EUA.

“Eu não descarto isso. Não des-
carto a ideia se eu puder fazer um im-
pacto maior de alguma maneira, ou 
me cercar potencialmente de pessoas 
boas”, disse o grandalhão que já foi de 
tudo nas aventuras mais fantasiosas, 
de fada a super-herói, de segurança 
de aeroporto a rei imortal, de boxea-
dor a ladrão.

Se reconhecendo inexperiente 
na empreitada, o ator disse que tem 
muitos amigos políticos, como ex-pre-
sidentes e senadores, uma espécie de 
cartão de visita a ser impresso um 
dia. Uma candidatura de Dwayne 
Johnson não seria surpreendente 
num país que já elegeu tantos perfis 
de pura ficção. O atual presidente 
Donald Trump, por exemplo, pode 
não ter sido ator, mas sempre esteve 
por perto dos holofotes. 

>> Resquícios. A turma 
do ministro Onyx Lorenzoni 
está fazendo uma conta 
sobre milhares de cargos 
comissionados dos tempos 
de Lula e Dilma ainda na 
estrutura do governo Bolsonaro. 
Dos mais de 30 mil cargos, 
comenta-se que não vai ser 
fácil conseguir substituir todos, 
espalhados pelo Brasil afora.
 
>> Velório. Ideólogos do PT 
acham que a proibição da ida 
de Lula ao velório do irmão 
Vavá (a autorização do STF saiu 
tarde) foi bastante satisfatória 
para alimentar o mito em torno 
do ex-presidente e gerar reações 
favoráveis à tese da prisão 
política. O clima de pessoas sem 
velório em Brumadinho ajudou.
 
>> Venezuela. O ditador 
Nicolás Maduro está percebendo 
agora que o alinhamento 
político com Vladimir Putin 
não tem a vantagem prática do 
envolvimento econômico com os 
EUA. Pouco adianta simpatizar 
com o governo russo se o que a 
Venezuela precisa mesmo é o 
dólar americano.
 
>> Dinheiro. As novas 
gerações aprendem nos erros 
dos pais. Uma tendência hoje é 
aplicar no mercado financeiro o 
dinheiro gasto anualmente em 
planos de saúde. Como os jovens 
precisam menos de médicos, 
raciocinam que só quando 
passarem dos 40 deverão 
destinar parcelas para os planos 
de saúde.
 
>> Tartarugas. Pesquisadores 
do Colégio Global de Meio 
Ambiente, de Nova York, 
revelaram que depois de 100 
anos apareceram filhotes de 
tartarugas nas Ilhas Galápagos, 
que inspiraram Charles Darwin 
no estudo da Origem das 
Espécies. Os animais da ilha 
equatoriana estão constam da 
lista de extinção.
 
>> 80 anos. Num dia como 
hoje, no ano de 1939, o ator 
Clark Gable começou a gravar 
seu protagonismo no set do 
filme “E o Vento Levou”, um dos 
maiores clássicos da história do 
cinema, baseado no romance 
de Margaret Mitchell. Dali a 
8 meses, a Segunda Guerra 
começava a varrer da vida real 
a paz de todos.
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...do senador Humberto Costa: 
“É a primeira decisão judicial da 
história em que se determina a 
um morto que vá ao encontro de 
um vivo  que quer se despedir 
dele. O Brasil, realmente, 
está inovando em matéria de 
Direito”; 
...do portal UOL: “Defensor 
da reforma da Previdência, 
presidente do Santander se 
aposenta pelo INSS aos 58 
anos”; 
...do jornalista e analista político 
Gaudêncio Torquato: “Tenho 
sido um crítico implacável do 
PT. Quem me acompanha, sabe 
disso. Mas sou um humanista. 
A lei permite que em casos de 
morte de familiares, presos 
em regime fechado sejam 
autorizados a sair da prisão/
visitar familiares. Não cultivo 
a barbárie. E continuo sendo 
crítico do PT”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Despedida de alto nível  
No Ministério da Saúde, o deputado 
Felipe Maia, em seus últimos dias de 
mandato, intermediou uma audiência 
nesta quarta-feira entre o futuro reitor 
da UFRN, Daniel Diniz, a diretora 
do Instituto de Medicina Tropical da 
universidade, Selma Jerônimo, e o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta. Em pauta, o pedido de 
liberação de recursos para equipar o 
Instituto de Medicina, “que vai receber 
os pacientes em nível ambulatorial do 
Giselda Trigueiro, dando mais rapidez 
ao diagnóstico e ao tratamento de 
doencas infectocontagiosas”, enfatizou o 
parlamentar

>> Um ausente 
A nova bancada federal do Rio Grande 
do Norte, eleita nas eleições de outubro, 
se reuniu ontem pela primeira vez 
em Brasília. O encontro, contou com a 
presença dos deputados Benes Leocádio, 
Walter Alves, Natália Bonavides, Fábio 
Faria, Beto Rosado, João Maia, Rafael 
Motta e General Girão, e dos senadores 
Zenaide Maia e Jean Paul Prates. Uma 
ausência foi sentida: do senador Capitão 
Styvenson. 
 
>> Quem será? 
O encontro discutiu o pedido de 
audiência dos potiguares com o 
presidente Jair Bolsonaro, atendendo 
à solicitação feita pela governadora 
Fátima Bezerra aos parlamentares. 
Nos bastidores, a expectativa em torno 
do grupo, no momento, é sobre a escolha 
do novo coordensdor da bancada federal, 
cargo ocupado por Felipe Maia.

>> Surpresa 
E enquanto a bancada federal potiguar 
já começa a interagir em Brasília, o 
senador Capitão Styvenson permaneceu 
na capital potiguar para reunir-se nesta 
terça-feira, sozinho, com a governadora 
Fátima Bezerra. Styvenson esteve até 
agora distante das movimentações 
políticas, de eventos e reuniões de 
bancada, por isso, o encontro com a 
governadora surpreendeu. 
 
>> Posição de aliado 
A justificativa do parlamentar foi a de 
entregar o convite de sua posse, nesta 
sexta, em Brasília, mas ele aproveitou 
para se posicionar como um aliado do 
governo do RN em Brasília, e  se colocou 
à disposição para atender às demandas 
do Estado, como contou a própria 
governadora. 
 
>> Reação positiva 
Após a conversa, Fátima Bezerra disse 
que tem certeza de que poderá  contar 
com o apoio do Capitão.

Instagram

>> Miss 2019 
A mulher mais bonita do Rio 
Grande do Norte de 2019 será 
conhecida na próxima terça- feira, 
dia 5 de fevereiro. Este ano, a 
disputa das candidatas a Miss 
RN será novamente no palco do 
Teatro Riachuelo, em um evento 
que promete muitas novidades. 
A disputa acontece a partir das 
20h. O Miss RN 2019 é um evento 
exclusivo do Grupo Bandeirantes 
e coordenado pela Tráfego Models 
e contará com a apresentação 
da jornalista Juliana Celli. Na 
semana do concurso, as meninas 
terão uma programação repleta 
de atividades, com desfile nos 
corredores do Midway Mall, 
apresentação na Fiart e baladinha 
na Wanted.

>> Bem colocada 
Nesta segunda-feira, 28, foi 
divulgado o resultado do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), e, 
mais uma vez, o CEI Mirassol 
se destacou com relação ao 
desempenho de estudantes no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Este ano, a escola 
aprovou, na primeira chamada 
do certame, 74% dos alunos 
para 13 cursos em universidades 
públicas federais e estaduais.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire

Sozinho, 
senador Capitão 

Styvenson foi 
ao encontro da 

governadora 
Fátima Bezerra, 

nesta terça-feira, 
para entregar 

à gestora o seu 
convite de posse

31.01.2019

Instagram

A nova bancada federal do RN reunida pela primeira vez, nesta quarta-
feira, em Brasília, com ausência do senador Capitão Styvenson

Reunião articulada pelo deputado Felipe Maia entre o futuro reitor da 
UFRN, Daniel Diniz, e a diretora do Instituto de Medicina Tropical, Selma 
Jerônimo, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, discutiu verba 

para o Instituto de Medicina Tropical da UFRN

Desfile Chanel Verão 2019, em Paris

Instagram

Divulgação
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Irmão do cantor Zezé Di Camargo, 
Wellington Camargo, de 47 anos, foi 
preso em Goiânia (GO) na terça-feira, 
29. A detenção seria por causa de uma 
dívida com pensão alimentícia.

O parente do sertanejo já foi casa-
do duas vezes. Ele terminou a segun-

da união com a assessora Yara Costa, 
em 2017. Os dois têm um filho, hoje 
com 3 anos.

Wellington ficou nacionalmente 
conhecido após ser sequestrado, em 
1998. Logo depois de seu resgate, os 
criminosos foram presos. Contudo, no 

fim de 2008, um dos meliantes fugiu 
da prisão.

Morando atualmente em Goiânia, 
Wellington tornou-se compositor ser-
tanejo em 1999, mas agora também é 
cantor gospel. Ele já lançou cinco CDs e 
vendeu mais de 3 milhões de cópias. l

NOVELAS

HORÓSCOPO

Aproveite as energias positivas do céu para 
investir suas economias num curso ou numa 
viagem. É possível que, na conquista, você se 
perca entre as opções de pretendentes.

No emprego, pode receber apoio de alguém 
que realizará seus sonhos. Vai sentir vontade de 
cuidar da sua família e da sua casa. No amor, a 
cooperação dos dois será essencial para prosperar.

Suas ideias serão bem aproveitadas no seu 
trabalho. É possível que receba um convite para 
viajar e conhecer outros lugares. Paixão intensa 
por alguém de longe deve balançar seu coração.

Foco, disciplina e empenho serão seus segredos 
para se dar bem na carreira e em entrevista de 
emprego. Deve fazer negócio vantajoso. Pode ter 
necessidade de guardar segredo no romance.

Sua disposição para estudar e aprender será 
notada e poderá render elogios. Há perspectivas 
de aumentar seus ganhos. Seu charme e sua 
simpatia vão atrair as atenções na conquista.

Espere por abundância hoje. Vênus e Júpiter 
vão tornar esse dia inspirador e cheio de 
vantagens. Conte com seu bom-senso para 
fazer sua grana render. 

Caso esteja procurando emprego, chegou 
a hora de a sua estrela brilhar! Vai criar 
um ambiente agradável na sua casa para 
receber as pessoas queridas. 

Assuntos financeiros devem passar por 
mudanças. Pode ser que um(a) colega procure 
seus conselhos. Vai se divertir em família. A dois, 
as demonstrações de amor serão abundantes.

Você terá muitas ideias para melhorar sua 
renda. Na relação afetiva, sua criatividade 
dará as cartas, animando a rotina do casal. 
Evite pressionar a pessoa amada: confie mais.

Seu desejo de liberdade estará à flor da 
pele. Pode se entrosar com gente jovem com 
ideias inovadoras. Vai querer aprender a 
organizar a vida financeira. 

Se você trabalha por conta ou faz bico em casa, as 
atividades vão se desenvolver bem. Mudanças no 
visual serão bem-sucedidas. Seu coração estará 
romântico e os momentos a dois serão felizes.

Você estará com sua mente distraída e a 
cabeça cheia de sonhos. Qualidade será mais 
importante do que quantidade nas amizades. 
Irá se divertir e atrair as atenções na conquista.

Tobias desconfia de que Leonardo esteja envolvido com Rita de Cássia. Robério deixa Judith. Maltoni 
estranha a ausência da ferida de padre Ramiro. Lourdes é atropelada por Olavo. Ypiranga e Scarlett 
contratam Fabim para ficar à frente da loja que pretendem abrir. 

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)

Eugênio agride Padre Luiz. Américo pressiona Ana a lhe mostrar o diário que acredita ser de Cris. Cris/Julia se 
esforça para convencer Gustavo a deixá-la em casa, e Dora percebe. Piedade tenta fugir de Eugênio, mas o 
coronel a captura. Alain se incomoda com a presença de Isabel na fazenda, mas gosta de ver Priscila. 

ESPELHO DA VIDA

Herculano elogia a comida de Janaína. João ajuda Manu a decorar o texto. Lidiane conta a todos que 
Herculano foi seu parceiro em um filme de pornochanchada e ele retira Manu do elenco de seu filme. 
Janaína e Herculano se beijam. 

VERÃO 90

Irmão de Zezé Di Camargo é preso em Goiânia
EM GOIÂNIA

Instagram / Reprodução

Wellington Camargo é cantor gospel

Detenção seria motivada por uma dívida com pensão alimentícia. Ele tem filho de 3 anos

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 8

ORD
CLAVICULA

BOAAPURAR
NPEGAABC
TOCATBO

RODABRIM
DOMICILIO
ERLPITO
FCURADO

TATAMEAT
DDITADOR

BANANAEBA
SAARIVÇ

MORDOMIA
BREURANCOR

Osso que
forma a 
"sabone-

teira"

História
como a da
Cinderela
(Lit. inf.)

Brincadei-
ra de tor-
cidas em
estádios

Metal 
de fios

elétricos
(símbolo)

Caridosa;
generosa

As pri-
meiras

letras do
alfabeto

Crença
popular;

lenda

Hiato 
de "coo-
perar"

"(?) louco
com sua
mania"
(dito)

Que
recebeu

alta
médica

Riscar a
lápis

Vogal que
marca o
gênero

feminino

Fruta
rica em
potássio 

Interjeição 
de alegria

Sophia
Abrahão,

atriz

Sentimen-
to daquele
que não
perdoa

Arma
do índio

Laborató-
rio (abrev.)

Qualidade de que
pode resistir muito

Tira fina de
madeira

Espaço em
garagens

Segura;
agarra

Perfume;
aroma

Averiguar 
Cometem

falta
religiosa

Intestino 
de animal
Consoantes
de "tuba"

Tecido
do jeans 
Irradiar

luz sobre

Cachimbo
(bras.)

Causar o
atraso de

Formação
para a

dança de
quadrilha

Abrigo do 
Pernalon-
ga (TV)

Átomo 
energizado
1.100, em
romanos

(?) Peixoto,
repórter
De outro

modo

Governan-
te cruel
Nome, 

em inglês

Forma do
martelo
Claro;

evidente

Antecede
o "G"

Esteira usa-
da no judô

Escuridão
completa

(fig.)

Vantagem; regalia
Letra do

dígrafo de
"berro"

Em (?):
tipo de
entrega
Termina-
ção da

segunda
conjuga-

ção (Gram.)

4/name. 6/tatame — traçar. 8/iluminar. 9/clavícula.
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO, CPF Nº  097.675.097-04, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação, para um açude particular, localiza-
do no Sítio Jardim, Açude de Chico Gato, s/n, Zona Rural, Jardim de Piranhas/RN. 

FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO 
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA

Mármores e Granitos Ltda, CNPJ: 08.252.397/0001-10, torna público que está requerendo 
ao instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDE-
MA, a Renovação de Licença, para Execução de Aparelhamento de Placas e Mármores 
e Granitos, localizada na AV. Industrial Dehuel Vieira Diniz, 589 Abolição- Mossoró-RN

MARIA DAS GRAÇAS GURGEL GASTÃO
DIRETORA

PEDIDO RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO

ASSUERO AGOSTINHO BARBALHO, CPF 047.563.804-25, torna Público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Renovação de Licença De Operação, para carcinicultura localizada na Faz. 
Ponta de Salina, N 22, distrito de Lagoa Seca, Zona Rural, município de Guamaré-RN.

ASSUERO AGOSTINHO BARBALHO
 Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  -  LS 

J F LOCAÇÕES ME, CNPJ: 26.651.854/0001-21, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA  a 
LS para extração de  areia no leito do rio Apodi-Mossoró , no Sítio Nova Olinda , zona rural 
de Tabuleiro Grande  - RN.

Kadson Bruno Fernandes Filgueira
Requerente

1º LEILÃO: 25/02/2019  - 10:00h       -        2º LEILÃO: 26/02/2019  - 10:00h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ON-LINE

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

www.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

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 es-
tá aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Lici-
tatório Nº. 001/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO – UPA ALUIZIO ALVES. A sessão pública dar-se-á no dia 13/02/2019 às 
08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do 
site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 30/01/2019. Pregoeiro/PMM.
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MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, inscrito no CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação na MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇOS, no dia 15/02/2019 as 09h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 
– CONVÊNIO Nº 863024/2017 CONT. RES. Nº 1.045.319-55/2017 – MINISTERIO DO ESPORTE, 
NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Conforme as especificações contidas 
nos projetos e anexos de engenharia, anexo a este edital. O edital e seus anexos encontra-se à 
disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça Jose Varela, nº 78, Centro, Afonso 
Bezerra/RN, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com e http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 003/2019

A Comissão.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3635/2018

Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro
Serra Caiada/RN, Em 29 de janeiro de 2019.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019 SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PROCESSO Nº. 114.004/2019
 

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão nº. 003/2019, com o objetivo 
de contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da 
rede municipal e estadual de ensino de Serra Caiada/RN, para o ano letivo de 2019, nas 
quantidades e especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes 
relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 12 de Fevereiro de 
2019 até as 14:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a 
Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. edital disponível na página 
www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou 
telefone (84) 3293-0049.

 

Hotel Senac Barreira Roxa reabre 
após investimento de R$ 27 milhões

INAUGURAÇÃO EM FEVEREIRO

Quatro estrelas, o novo Barreira Roxa, que teve obras iniciadas em 2013, agora administrado
pelo Senac, tem apenas 150 leitos e capacidade para receber 300 pessoas em eventos

Com inauguração oficial prevista 
para o próximo dia 14 de fevereiro, 
uma quinta-feira, após seis anos em 
reforma, o Hotel Senac Barreira Ro-
xa, antigo Hotel Escola, na Via Cos-
teira, já está aberto ao público desde 
dezembro em regime de soft-opening 
- formando, na prática, mão-de-obra 
para a hotelaria. 

Isso significa que todos os con-
ceitos da boa hospedagem estão ali, 
porém com o treinamento dado com 
hóspedes circulando na recepção, nos 
quartos, no restaurante e serviços a 
todo o vapor. 

A julgar por depoimentos como o 
do presidente da Associação Brasilei-
ra das Agências de Viagem (Abav) no 
RN, Abdon Gosson, que já participou 
de eventos no remodelado Barreira 

Roxa, “não há ali nada que deixe 
dever a nenhum outro hotel de sua 
categoria”.

Quatro estrelas, resultado de 
um investimento de R$ 27 milhões 
e obras iniciadas em 2013, o novo 
Barreira Roxa, agora administrado 
pelo Senac, tem apenas 150 leitos e 
capacidade para receber 300 pessoas 
em eventos.

Mas, quem tiver sorte de conse-
guir uma reserva, especialmente na 
alta temporada, não verá nenhum 
detalhe que indique estar aos cuida-
dos de aprendizes.

“Todos os serviços me pareceram 
excelentes, dignos de classe mun-
dial”, diz Gosson, com décadas de 
experiência no ramo. 

A opinião dele sobre a volta do 

Barreira Roxa é a mesma de qual-
quer hoteleiro de Natal: “Nunca de-
veria ter parado de funcionar”. 

Em 2016, quando não esperava 
que as obras se atrasassem tanto, 
o Senac chegou a abrir matrículas 
para disciplinas como  Ação Ex-
tensiva Segurança e Manipulação 
de Alimentos, Comida de Boteco, 
Culinária à Base de Peixes e Fru-
tos do Mar, Culinária Light e Diet, 
Culinária Mineira, Vegetariana, 
Doces e Salgados Finos, Drinques 
e Coquetéis, Etiqueta Profissional, 
Fit Chef, Introdução ao Estudo da 
cerveja, Organização de Buffet e 
Banquete, Técnicas de Harmoniza-
ção Enogastronomica e Técnico em 
Cozinha.

Para o coordenador do Câmara 

Empresarial de Turismo da Fecomer-
cio, George Costa, a volta do Hotel Es-
cola agora como Hotel Senac Barreira 
Roxa – antes era gerido pelo Governo 
do Estado - é digna de comemoração. 
“Trata-se de um equipamento funda-
mental quando se fala de um destino 
turístico da importância de Natal, 
considerado um dos mais completos 
do País”, afirma. 

A reforma do hotel e da esco-
la, além de criar novos espaços e 
modernizar os existentes, alteou 
completamente as configurações da 
adega, bares, espaço kids, café, salão 
de jogos e academia de ginástica. To-
das as 52 suítes, a área de lazer e o 
centro de eventos foram repaginados 
e ganharam novos equipamentos e 
mobiliário. l

Solicitação de Renovação da Licença de Operação

POSTO JOAO LOPES LTDA - ME, inscrito no CNPJ: 09.459.395/0001-60, 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 atividade de transporte de cargas 
perigosas (combustíveis líquidos) com capacidade total de 16,12 toneladas em favor do empreendi-
mento localizado na Av. 16 de setembro, 145, Centro, Upanema / RN.

João Lopes da Silva Junior 
Diretor


