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Rogério Marinho diz que 
reforma livraria País de 
déficit de R$ 4 trilhões

Deputado pede vistas e 
trava votação na CCJ de 
PEC do teto de gastos

Delação de suspeitos de matar 
Marielle Franco já é cogitada

Food trucks vão 
continuar em Ponta 
Negra enquanto 
saída é negociada

Estado espera obter 
R$ 315 milhões 
com antecipação de 
royalties de petróleo

Secretário especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia, 
potiguar afirma que economia aconteceria 
ao longo de vinte anos.

Pela proposta, Estado não poderá, a partir 
de 2020, gastar mais do que a despesa 
do ano anterior acrescida de até 70% do 
crescimento da receita.

Polícia do Rio de Janeiro prendeu dois policiais 
apontados pela investigação como executores do 
assassinato. Apuração segue em busca de mandantes.

Acordo entre Ministério Público 
e Prefeitura estabelecia que 
comerciantes deixariam área na 
segunda-feira, mas isso não ocorreu.

Este é o valor mínimo que as 
instituições financeiras deverão 
apresentar no pregão eletrônico que 
deverá ser lançado esta semana.

Mário Vasconcellos / CMRJ

José Aldenir / Agora RN João Gilberto / ALRN
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Num dos dias do Carnaval, fui 
com a esposa e a querida Mel assistir 
a um filme. Depois, sempre gostamos 
de um café legal com bolo, torta de 
frango e pão de queijo. Enquanto 
comíamos, observei um casal de 
jovens na faixa dos 15 anos, os dois de 
olhos grudados em seus smartphones. 
Vez ou outra algum mostrava algo, 
faziam comentários rápidos e voltavam 
ao desfrute dos vídeos ou textos.

Passei a lembrar os tempos que 
vivi - não na mesma idade, pois aos 
15 ainda não podíamos namorar 
abertamente, só havendo mais 
liberdade por volta dos 17/18 anos.

Naquele tempo, para conquistar 
uma “cocota”, era preciso ter papo. E 
não era conversa fiada, rápida, uma 
vez que conseguir o beijo não era 
tarefa tão fácil.

Os namoros, muitas vezes 
vigiados, pediam na verdade 
conversas intermináveis, exigindo 
dos envolvidos muita lábia. Não havia 
truque de pegar revista e discutir 
reportagens ou analisar fotos. Vídeos 
nem pensar. Só tinha mesmo a TV 
com programas longos e novelas.

Para um cabra conquistar uma 
cabrita tinha que saber papear bem, 
muito diferente de hoje em dia, em 
que há comentários superficiais, 
ligeiros e muitas vezes rasteiros. Eles 
permeiam as relações, mostrando 
para gerações passadas uma ruma de 
seres desinformados e alfabetizados 
em mídias, que imprimem uma hiper 
velocidade aos assuntos, não tendo 
nem tempo de se posicionar.

Ao fim de um encontro, raros 
olhares, poucos beijos, muitas selfies, 
balbuciamento de vozes e marcação 
de novos encontros, mais nos zaps e 
nos messengers que ao vivo.

A situação está ficando tão 
complicada, que poderá chegar o 
tempo em que os seres humanos 
não suportarão mais o ao vivo. Vai 
ganhar o “Nobel da Genialidade” 
quem descobrir uma maneira de 
sentir prazer ao beijar pelo Wi-Fi e ter 
relações com a senha: gozar.

Que situação, rapá...

FLÁVIO
REZENDE

jornalistaflaviorezende@gmail.com
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Prioridades

A maioria dos gestores públicos ainda não entendeu a 
necessidade de se realizar manutenção preventiva em 
equipamentos de infraestrutura. A Ponte de Igapó, uma 

das duas únicas ligações da zona Norte de Natal ao restante da 
cidade, é um exemplo claro da falta de atenção das autoridades 
com as estruturas no Rio Grande do Norte. Sem manutenção há 
mais de uma década, a ponte está com os pilares deteriorados. 
Segundo os laudos técnicos, a estrutura não apresenta risco 
de colapso, mas a situação não deixa de ser preocupante, 
principalmente se lembrarmos de tragédias recentes que 
ocorreram no País – a maioria por negligência ou falta de 
manutenção preventiva. Além do mais importante, o risco 
da tragédia, as autoridades ainda não entenderam, também, 
que corrigir problemas e restaurar as estruturas quando se 
detecta a deterioração é mais caro que realizar as manutenções 
preventivas. A questão é estabelecer prioridades.

>> “Coincidência” foi uma 
das palavras mais “tuitadas” 
nesta terça-feira, 12. O termo foi 
empregado pelos internautas após 
investigadores denunciarem que 
o principal suspeito de matar a 
vereadora Marielle Franco (PSOL-
RJ) mora no mesmo condomínio 
onde o presidente Jair Bolsonaro 
tem residência, no Rio de Janeiro. 
Segundo os próprios investigadores, o 
fato não importou para as apurações.

>> Impublicável. Ideólogo dos 
apoiadores de Jair Bolsonaro, 
Olavo de Carvalho abriu a caixa 
de ferramentas contra o governo e 
baixou de vez o nível. Nesta terça, 
pelas redes sociais, o “filósofo” – que 
já tinha dito que há inimigos do povo 
no Palácio do Planalto – destilou 
sua simpatia para o ministro da 
Educação, Ricardo Vélez Rodríguez. 
Desta vez, Olavo sugeriu ao 
colombiano que enfie o ministério em 
locais cujos termos são impublicáveis 
nesta coluna.

>> Aproximação. Esta coluna 
cantou. No PT – e agora, eis a 
novidade, fora do partido também 
–, fala-se na possibilidade de 
aproximação com o atual prefeito de 
Natal, Álvaro Dias. Nos bastidores, há 
até quem já sugira que o partido da 
governadora Fátima Bezerra indique 
o vice na campanha de reeleição do 
gestor municipal, em 2020.

>> Faz sentido. Uma eventual 
aliança com Álvaro Dias tem razão 
de existir. O PT tem encontrado 
dificuldades para encontrar o melhor 
nome para a sucessão municipal. 
Os dois considerados principais 
cotados, a deputada federal 
Natália Bonavides e o secretário 
Fernando Mineiro, já afirmaram 
categoricamente que não desejam se 
candidatar à Prefeitura do Natal.

>> Minha cara. Pré-candidatíssimo 
à reeleição, Álvaro tenta se destacar 
na Prefeitura. Nos últimos meses, 
ao trocar secretários e anunciar 
algumas medidas importantes, o 
prefeito tem buscado imprimir estilo 
próprio à estrutura administrativa 
controlada pelo ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves, candidato derrotado 
ao Governo do Estado, durante mais 
de uma década.

>> Caneladas. O deputado federal 
Girão Montero (PSL) acha que o 
presidente Jair Bolsonaro está, 
aparentemente, dando “caneladas” 
nas redes sociais por uma razão 
muito óbvia: a grande mídia não 
está recebendo, ele afirma, um 
centavo sequer da verba publicitária 
do governo federal. Para o general 
da reserva, qualquer publicação 
nas redes sociais feita pelo 
presidente será sempre exponencial, 
principalmente em questões que 
dividem a sociedade brasileira.

“ É um coronel 
oportunista, 
ressentido e 

covarde”
Deputada Gleisi Hoffmann (PR), 

presidente nacional do PT, sobre o ex-
ministro Ciro Gomes (PDT), que a acusou 

de ser “chefe de quadrilha”

>> Saneamento. O 
engenheiro Sérgio Pinheiro, 
técnico da Caern, alertou que 
cerca de 30% das residências 
de Natal podem ficar sem 
acesso à rede de tratamento de 
esgotos, por mais que 100% da 
cidade receba as tubulações. 
Em entrevista ao programa 
Agora em Debate, apresentado 
pelo jornalista Roberto Guedes 
na Agora FM (97,9), Pinheiro 
destacou que as casas precisam 
ligar suas estruturas sanitárias 
ao encanamento que passa 
na rua, algo que não está 
acontecendo em determinadas 
regiões da capital potiguar.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora



3POLÍTICAQUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br13.03.2019

Deputado pede vistas e trava votação 
de PEC que cria teto de gastos no RN

ASSEMBLEIA

João Gilberto / ALRN

Pela proposta, Estado não poderá, a partir de 2020, gastar mais do que a despesa do ano anterior 
acrescida de até 70% do crescimento da receita ou a despesa do ano anterior corrigida pela inflação

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte come-
çou a analisar a proposta de emenda 
à Constituição (PEC) que cria um 
teto de gastos para o Governo do 
Estado. A apreciação, contudo, foi in-
terrompida nesta terça-feira, 12, em 
função de um pedido de vistas (mais 
tempo para análise) do deputado 
Allyson Bezerra (Solidariedade).

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

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

“Essa é uma matéria importante 
para o Estado, no entanto, é preciso 
uma discussão mais profunda para 
que a PEC possa seguir para a Co-
missão Especial Vamos nos debru-
çar na questão constitucional. Antes 
o PT [partido da governadora] dizia 
que isso era ruim, agora é bom?”, 
questionou o deputado Allyson, que 
tem três dias para devolver o proces-
so para a Comissão.

Allyson Bezerra comparou a 
PEC sugerida por Fátima Bezerra 
à Emenda 95, gerada no governo do 
ex-presidente Michel Temer (2016-
2018), que congelou os investimen-
tos públicos por vinte anos.

O deputado George Soares (PR), 
que é líder do governo na Casa, 
defendeu a iniciativa do Poder Exe-
cutivo e disse que, se os governos 
anteriores tivessem tomado essa 
providência, o Estado não estaria na 
situação em que se encontra.

“Esse projeto é diferente em rela-
ção ao do Governo Federal. Ele não 
estabelece teto, e sim um regulador. 
As despesas só podem aumentar até 
70% quando aumentar a receita cor-
rente líquida”, explicou George.

Por se tratar de uma Proposta de 
Emenda à Constituição, após passar 
pela CCJ, a proposta vai para uma 
Comissão Especial, cuja relatoria e 
membros serão definidos pelo presi-
dente da Assembleia, deputado esta-
dual Ezequiel Ferreira (PSDB). l Deputado Allyson Bezerra (Solidariedade)
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Governador do Rio sugere delação
a suspeitos de matar Marielle Franco

OPERAÇÃO LUME

Mário Vasconcellos / CMRJ

Delegado responsável pelo inquérito disse que a investigação ouviu 230 testemunhas, interceptou 
318 linhas telefônicas e chegou a um intricado rastro de vestígios deixados pelos suspeitos do crime

O governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, disse que os suspei-
tos presos nesta terça-feira, 12, no 
caso Marielle Franco “poderão pen-
sar na delação premiada” para que a 
investigação chegue aos mandantes 
do crime. Ele reuniu autoridades da 
Polícia Civil e os delegados respon-
sáveis pelo inquérito para apresen-
tar o resultado do que classificou 
como 1ª fase da apuração. Uma 2ª 
fase seria a responsável a chegar a 
outros envolvidos nos assassinatos.

Witzel comemorou a “resposta 
dada à sociedade”. O delegado Gini-
ton Lages, responsável pelo inqué-
rito, detalhou que a investigação 
ouviu 230 testemunhas, intercep-
tou 318 linhas telefônicas e chegou 
a um intricado rastro de vestígios 
deixados pelos suspeitos. “Foi uma 
execução sofisticada e que não teve 
erro por parte dos criminosos. Eles 
não desceram do carro em nenhum 

momento, não fizeram ligação, não 
deram oportunidade para que a in-
vestigação chegasse até eles”, disse.

O delegado afirmou que ne-
nhuma linha de investigação está 
afastada para a 2ª fase. No entanto, 
Lages esclareceu que a testemunha 

que havia tentado ligar o vereador 
Marcello Siciliano e Orlando de 
Curicica ao caso voltou atrás da 
declaração e poderá ser responsabi-
lizado por isso.

Ronie Lessa, policial militar re-
formado, e Elcio Vieira de Queiroz, 

expulso da Polícia Militar, foram de-
nunciados por homicídio qualificado 
praticado contra a vereadora Mariel-
le Franco (PSOL-RJ) e por tentativa 
de homicídio de Fernanda Chaves, 
uma das assessoras de Marielle que 
também estava no carro. O crime faz 
um ano nesta quinta-feira, 14.

Além dos mandados de prisão, a 
Operação Lume cumpre mandados 
de busca e apreensão em endereços 
dos dois acusados.

O presidente Jair Bolsonaro, 
que tem residência no mesmo con-
domínio onde Ronnie Lessa mora-
va, no Rio, se pronunciou sobre a 
investigação. Em Brasília, o presi-
dente disse que espera que os man-
dantes do crime sejam descobertos. 
“Espero realmente que a apuração 
tenha chegado de fato a esses [dois 
presos], se é que foram os executo-
res, e o mais importante quem man-
dou matar”, assinalou. l

Morte da vereadora e seu motorista completa um ano na próxima quinta-feira, 14

PREVIDÊNCIA

Rogério Marinho diz que reforma
vai evitar déficit de R$ 4 trilhões

José Aldenir / Agora RN

O secretário de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Econo-
mia, o potiguar Rogério Marinho, 
disse que os aposentados deveriam 
ser os primeiros a defender a refor-
ma da Previdência proposta pelo go-
verno do presidente Jair Bolsonaro.

“Os aposentados devem defen-
der a reforma com unhas e dentes 
para que o sistema seja readequado, 
porque o risco que temos é de que o 
Estado Brasileiro não tenha condi-
ções de cumprir com a sua obriga-
ção”, afirmou o ex-deputado federal, 
durante evento no Rio de Janeiro.

Rogério disse que, se for bem 
sucedida, a reforma evitará, em 20 
anos, um déficit de R$ 4 trilhões aos 
cofres públicos, levando-se em conta 
a inclusão, por exemplo, de militares.

Chamando a atenção para as de-
sigualdades entre o regime de Pre-
vidência entre servidores públicos e 
trabalhadores da iniciativa privada, 
cuja média per capita de aposenta-

doria é de R$ 1,2 mil, o ex-deputado 
lembrou que as mesmas médias são 
de R$ 8 mil para o Executivo; R$ 18 
mil para o Ministério Público; R$ 24 
mil para o Poder Judiciário e R$ 28 
mil para o Legislativo.

Acrescentou que hoje há pelo 

menos 1.200 grandes devedores da 
Previdência com dívidas de R$ 15 
milhões de um universo de quatro 
mil devedores.

Segundo Rogério Marinho, a 
reforma está sustentada em quatro 
pilares, com alíquotas progressivas, 
variando por faixa de renda. Ou seja, 
quem ganha mais contribuirá mais, 
como no Imposto de Renda.

As regras de transição têm três 
opções: sistema de pontos; idade 
mínima com tempo de contribuição; 
por idade e também pelas regras 
atuais para quem está a dois anos de 
se aposentar. Nesse caso, há um pe-
dágio, que representa contribuir por 
50% a mais do tempo que restaria 
para a aposentadoria.

Por fim, Rogério Marinho disse 
que a reforma da Previdência foi pro-
jetada para as próximas gerações. 
“Se fossemos nos acomodar, quem 
viesse depois poderia fechar a porta 
e apagar a luz ao sair”. l

Secretário de Previdência, Rogério Marinho

SEGUNDOS
EM QUINZE

Dono da CVC diz ter pago 
propina para evitar taxa
O empresário Guilherme Jesus 
Paulus, presidente do Grupo CVC 
Turismo, fez delação premiada. 
Suas revelações levaram a Polícia 
Federal e a Procuradoria da 
República a deflagrar a Operação 
Checkout, terceira fase da 
investigação Descarte, que aponta 
pagamento de propina de R$ 39 
milhões do grupo para cancelar 
autuação de R$ 161 milhões da 
Receita no âmbito do Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf). Nesta terça-feira, 
12, ação conjunta da PF, Receita 
e Procuradoria saiu às ruas para 
cumprir 23 mandados de buscas e 
um de prisão temporária.

Ana Paula Paiva / O Globo
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Governo do Estado espera obter 
R$ 315 milhões com royalties

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

José Aldenir / Agora RN

Valor é o mínimo que instituições financeiras poderão oferecer para ter
em troca cessão dos royalties. Pregão deve ser lançado ainda esta semana

O Governo do Rio Grande do 
Norte espera obter pelo menos R$ 
315 milhões com a antecipação de 
royalties da produção mineral. O 
pregão eletrônico no qual as institui-
ções financeiras interessadas pode-
rão apresentar suas propostas para 
participar da operação deverá ser 
lançado ainda esta semana, segundo 
a governadora Fátima Bezerra.

O secretário de Planejamento e 
Finanças, Aldemir Freire, explicou 
nesta terça-feira, 12, durante reu-
nião com o Fórum de Servidores do 
Estado, que vencerá o pregão o ban-
co que propuser o maior valor de cré-
dito e as condições mais vantajosas 
para o governo.

A Assembleia Legislativa auto-
rizou a antecipação de royalties no 
mês passado. Na operação, o Estado 
vai em busca de receitas que só de-
veriam ser creditadas, mês a mês, no 
período de 2019 a 2022.

Em exposição realizada na sede 
da Secretaria de Planejamento e 
Finanças (Seplan), Aldemir Freire 
disse que a operação é considerada 
arriscada para as instituições ban-
cárias. O secretário detalhou que o 
banco antecipará um valor fixo ao 
Estado (no mínimo R$ 315 milhões, 
a depender das ofertas), mas rece-
berá em troca apenas um valor es-

timado em royalties. Tecnicamente, 
trata-se de uma cessão de direitos, e 
não um empréstimo.

A previsão da Seplan é que, nos 
próximos quatro anos, sejam credita-
dos aproximadamente R$ 400 milhões 
em royalties. Porém, o valor pode flu-
tuar para mais ou menos de acordo 
com a cotação do dólar, preço do barril 
de petróleo e outras variáveis. Se a ar-
recadação cair, o ônus será do banco, 
que assumirá o risco. Caso ultrapasse 
a marca dos R$ 400 milhões, entretan-
to, a cessão voltará ao Estado.

O dinheiro proveniente da ante-
cipação dos royalties será utilizado, 

segundo o Governo do Estado, para 
pagar parte dos salários dos servi-
dores que estão atrasados. Parte do 
funcionalismo ainda não recebeu o 
13° salário de 2017 e a folha de no-
vembro de 2018. Além disso, estão 
integralmente abertas as folhas de 
dezembro e 13° do ano passado. A 
dívida totaliza quase R$ 1 bilhão.

Em entrevista à TV Tropical, Fá-
tima Bezerra contou que a prioridade 
nos pagamentos será para os inativos, 
até porque a Assembleia determinou, 
ao autorizar a operação, que os recur-
sos devem ser injetados diretamente 
no fundo previdenciário. l

Secretário Aldemir Freire conversa com servidores sobre antecipação de royalties

Sem definição sobre atrasados, 
servidores saem frustrados de novo

Servidores públicos estaduais 
saíram insatisfeitos da reunião 
desta terça-feira, 12, com Aldemir 
Freire. Representantes do fun-
cionalismo esperavam ouvir do 
Governo do Estado o anúncio do 
calendário de pagamento dos salá-
rios que seguem atrasados.

A presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Administra-
ção Direta do Governo do Estado 
(Sinsp), Janeayre Souto, afirmou 
que os servidores saíram da reu-
nião “mais preocupados” do que 
entraram. “Tínhamos a expecta-
tiva de que fosse apresentado um 
calendário de pagamentos. Com os 
royalties, o governo disse que paga-
ria os atrasados. Já entrou janeiro 

e fevereiro e vai entrar março e o 
governo não sinaliza. Saímos mui-
to preocupados”, lamentou.

O secretário de Planejamento 
e Finanças disse que não é possí-
vel determinar quando os salários 
atrasados serão pagos porque a 
operação não depende apenas do 
Governo do Estado. “Não temos 
como nos comprometer”, reforçou.

Janeayre Souto frisou que os 
servidores não têm mais a quê 
recorrer. “Os servidores estão es-
trangulados. Estamos perdendo os 
créditos e as dívidas se acumulam. 
O cartão de crédito fica rodando em 
cima de juros e o governo não sina-
lizou com os pagamentos. Quando 
o servidor vai receber dinheiro pa-

ra botar feijão e arroz na sua mesa? 
Que se parcele [o passivo], mas que 
aponte esse pagamento”, pontuou.

Para Vilma Batista, presidente 
do Sindicato dos Agentes Peniten-
ciários (Sindasp), a reunião com 
o secretário foi “frustrante”. “Não 
temos perspectiva real. Queremos 
que o governo diga quando vai ini-
ciar o pagamento. É um absurdo. 
O governo só apresenta sacrifício 
e retirada de direitos. Enquanto 
isso, os poderes fazem de conta que 
estão no ‘país das maravilhas’”, cri-
ticou, em referência à aprovação, 
na Assembleia Legislativa, de con-
cessão de férias e 13° salário para 
os deputados estaduais, inclusive 
com efeito retroativo a 2015. l

PROJETO DE LEI

Deputado propõe 
anular juros e multas 
sobre motos atrasadas

O deputado estadual Nélter 
Queiroz (MDB) fez um apelo 
ao Governo do Estado para 
que dispense a cobrança de 
impostos em atraso por parte dos 
proprietários de motocicletas. O 
parlamentar justificou que a maioria 
dos devedores é de baixa renda 
e está em dificuldades financeiras 
para honrar seus débitos.

“Gostaria de chamar a 
atenção e reforçar o pedido 
para que a governadora Fátima 
Bezerra analise com carinho 
a possibilidade de fazer um 
Refis (regularização de créditos 
decorrente de débitos) e dar 
descontos para resolver uma 
questão que vem se arrastando há 
anos”, afirmou o deputado.

Nélter Queiroz sugeriu que o 
governo estadual se espelhe na 
administração paraibana, onde o 
Refis concedido está promovendo 
uma dispensa ou redução nas 
multas, juros e acréscimos de até 
100%, a fim de que os proprietários 
de motos e veículos regularizem 
suas pendências junto ao Fisco. l

Eduardo Maia / ALRN

Deputado Nélter Queiroz, do MDB

SEGUNDOS
EM QUINZE

STF bloqueia R$ 1,6 milhão 
de Aécio Neves e sua irmã
O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu nesta terça-feira, 12, bloquear 
R$ 1,6 milhão em bens do deputado 
Aécio Neves (PSDB-MG) e de sua 
irmã, Andrea Neves. O valor visa 
garantir o pagamento de multa em 
caso de condenação de Aécio no 
caso do suposto recebimento de 
propina do Grupo J&F.

Wilson Dias / Agência Brasil
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> Luta. O deputado Kelps 
Lima é mesmo candidato a 
prefeito de Natal. A julgar 
pela convicção dos asses-
sores, 2020 é o ano ideal, 
vistas as circunstâncias e 
previstas as configurações 
políticas.

>> Silêncio. Nenhuma 
fonte política arrisca fazer 
previsões sobre a posição do 
ex-prefeito Carlos Eduardo. 
Apoiaria a candidatura 
Álvaro Dias, MDB, ou lança 
um candidato próprio, do 
PDT?

>> Desgaste. Há sinais de 
desgaste nas relações de Al-
ves e Dias, mas em política, 
consideradas as flutuações 
normais, não é impossível o 
apoio. Henrique Alves seria 
o ponto de convergência.

>> Crise. Não são fáceis 
os quadros da educação no 
Estado e na Prefeitura de 
Natal. A indicação provi-
sória do procurador Carlos 
Castin não deixa de ser 
uma forma de prestigiar o 
antecessor. 

>> Ouvidos. Quem por 
esses dias anda vendo e 
ouvindo tudo, como um 
velho rastejador de abelhas, 
é o jornalista Carlos Santos. 
Acurado na caça à notícia, 
Carlos sabe andar nas 
veredas de Natal.

>> Jandaíra. Por falar em 
abelhas, o escritor Manoel 
Onofre Jr acaba de lançar 
a terceira edição do seu ‘O 
Caçador de Jandaíra’. Sete 
novos capítulos, fortuna 
crítica e posfácio de Thiago 
Gonzaga. 

>> Mulher. Fechada a edi-
ção da Revista da Academia 
de Letras que abre o pri-
meiro trimestre do ano com 
um acervo temático sobre a 
mulher e a literatura no RN. 
Sairá até o final de março. 

>> Cena. Está na hora da governadora Fátima Bezerra revisar certos 
critérios financeiros que parecem uma prática comum no Detran. 
Quem paga as taxas relativas à renovação do chamado emplacamento, 
na expressão comum, com cartão de crédito, para cobrança no venci-
mento, sofre um acréscimo de juros, quando a prática não é esta. Pagar 
no vencimento é operação considerada à vista em qualquer transação 
comercial dentro e fora do país. E o cidadão é a grande vítima.  

>> Deserto. Começa a 
manhã, quinta, no Hiper 
Bompreço, de Capim Macio, 
e vai até domingo, a Feira de 
Rosas do Deserto. A entrada 
é franca, com mudas que 
variam de R$ 10 a R$ 150 
reais.

>> Melhora. Os amigos e 
confrades de Carlos Gomes, 
membro da Academia Nor-
te-Rio-Grandense de Letras, 
torcem para Terezinha rece-
ber alta nos próximos dias. 
Bons sinais de recuperação. 

>> Retrato. Com cinco 
companhias internacionais e 
passagens 80% mais baratas 
do que as tarifas praticadas 
nos vôos a partir de Natal, 
Ceará mostra que há tempos 
perdemos a guerra do 
turismo.

>> Aliás. Nada tem sido 
mais flagrante contra o 
discurso festivo e eufórico do 
nosso trade do que os dados 
apresentados pelo Ceará. 
Blá-blá-blá retórico virou-se 
contra os seus próprios 
criadores.

>> Efeitos. Movido por força 
eleitoreira o MP-RN pede à 
Assembléia para votar fim 
da vinculação aos padrões do 
Poder Judiciário. Só desgasta 
a instituição e põe o Legislati-
vo numa saia justa.  

>> Aviso. Vai ser amanhã, 
14, a partir das 17h, na 
Praça Padre João Maria, 
a festa de lançamento do 
“Pequeno Livro das Contra-
venções”, de Romildo Soares. 
Com show pra marcar o dia 
da poesia. 

>> Aula. O padre João 
Medeiros, como sempre, deu 
uma bela aula de humanis-
mo no seu artigo “A Difícil 
Arte da Convivência”. Culto 
sem o amargor do pedan-
tismo, ele sabe dizer e como 
dizer.  

 Exceto os rudes senhores 
do sectarismo, aqueles que não en-
contram a terceira margem de que 
falava Guimarães Rosa, e vivem no 
maniqueísmo estreito entre o bem e 
o mal, exceto estes, todos os outros 
percebem que a política vive hoje 
o seu período mais decadente. Co-
mo se não bastasse uma esquerda 
despreparada e desonesta, liderada 
pelo PT, a direita ostenta o bestunto 
de uma atuação burra que sequer 
soube assumir o poder e exercê-lo 
com legitimidade e eficiência.  

É como se tivéssemos passado 
da plenitude à platitude, na acepção 
monótona e banal da expressão. 
Levado pelo deslimite, o petismo 
destruiu-se a si mesmo no suicídio 
político a que se deixou levar. Por 
maiores e claras que sejam as exce-
ções praticadas contra Lula, foi ele 
mesmo, e somente ele, seu grande 
adversário. Desse erro restou o oca-
so da maior liderança popular do 
povo brasileiro, de uma tal magni-
tude que a história das lutas sociais 
nunca registrara antes.

Do lado da direita, o desastre 
não foi menor. Não bastasse o en-
volvimento grave das várias lide-
ranças empresariais no esquema 
generalizado da corrupção, afinal o 
roubo público se faz com ativos e 
passivos, e todos garfam, tem hoje 
o quadro intelectual mais despre-
parado de toda sua história política. 
Estamos longe daquele Brasil de 
líderes de esquerda e direita tangi-
dos pela convicção bem lastreada. 
É patético vê-los e ouvi-los quando 
blasonam sobre ideologia. 

Hoje, se Lula é um líder que de-
finha trancado na prisão, Bolsonaro 
é um presidente mambembe, fruto 
de uma direita oportunista que o 
colocou no Palácio do Planalto. E 
não se diga que essa direita não 
teve opções. Se Ciro Gomes caía-
-lhe como pedra na garganta, não 
se justifica que um nome como 
Geraldo Alckmin, testado ao longo 
de quatro governos de São Paulo, 
sequer tenha chegado ao segundo 
turno, abandonado pelas forças da 
esfera privada. 

De um lado, o PT ergueu mais 
uma vez o mandonismo de Lula e 
ao invés de caminhar na direção de 
uma frente democrática com Ciro 
Gomes, e Fernando Haddad na po-
sição de vice, arrotou e arrostou sua 
teimosia megalômana. E a direita, 
por sua vez, cega diante da sere-
nidade como a principal qualidade 
de um estadista, correu na direção 
de Jair Bolsonaro. Nem precisa dizer 
do desastre. Bastaria a inquietação 
social a espantar o capital que eles 
tanto defendem. 

Ora, como ter escolha, se o que 
faltou aos dois lados foi uma cons-
ciência da gravidade da hora? Se a 
direita não teve olhos para Alckmin, 
que governou a sétima maior eco-
nomia do mundo, a quem culpar? 
O turbilhão de emoções elegeu 
Bolsonaro na mais avassaladora re-
ação conservadora que este país já 
viveu. Enquanto Lula fenece, como 
uma primavera fracassada, não será 
no outono triste de Bolsonaro que 
teremos um líder de verdade nesta 
nação macunaímica. 

Sinais do ocaso?

PALCO CAMARIM

““O radical é um homem com os dois 
pés firmemente plantados no ar”

Franklin Roosevelt,
estadista (1882-1945).

Cedida
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Previsão é de pancadas de chuvas no 
litoral potiguar pelos próximos dias

TEMPO

José Aldenir / Agora RN

Há a possibilidade de ocorrência de eventos geohidrológicos em Natal, como pontos de enxurradas e 
inundações, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

A faixa litorânea do Rio Grande 
do Norte deverá ter pancadas chuva 
de intensidade moderada nas pró-
ximas horas, com a possibilidade 
de eventos “geohidrológicos”, como 
enxurradas e inundações, segundo 
previsão do Centro Nacional de Mo-
nitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden).

Além do Rio Grande do Norte, o 
alerta do Cemaden é válido para os 
estados do Maranhão, Piauí e Cea-
rá. De acordo com o instituto, apesar 
das fortes chuvas que caem sobre o 
litoral nordestino nas últimas horas, 
o risco evento de “geohidrológicos”, 
contudo, é considerado baixo.

Em Natal, ainda de acordo o Ce-
maden, as áreas mais atingidas pe-
las chuvas nas últimas horas foram 
os bairros da zona Norte. 

A madrugada de terça-feira, 12, 

foi marcada por forte precipitação 
pluviométrica, em razão da Zona de 
Convergência Intertropical (ZCIT), 
mostra o sistema de monitoramento..

As chuvas que caíram em Na-
tal geraram transtornos em alguns 
bairros. Segundo a Companhia 
Energética do Rio Grande do Norte 
(Cosern), houve uma interrupção no 
fornecimento de energia em parte da 
zona Norte e em cidades vizinhas, 
mas o serviço já foi normalizado.

Para as próximas horas, as 
chuvas deverão continuar a ocor-
rer sobre o litoral leste do Estado. 
Também serão registradas chuvas 
no interior do Estado em razão da 
Zona de Convergência Intertropical. 
Um dos motivos é o fato de as águas 
do oceano Atlântico aqui próximo do 
litoral do Estado estarem com tem-
peratura acima de 29 °C. l Natal registrou fortes durante a madrugada da última terça-feira, 12

DECRETO

Situação de emergência em função
da seca é prorrogada por seis meses

José Aldenir / Agora RN

O Governo do Rio Grande do 
Norte prorrogou por 180 dias a 
situação de emergência em 148 
municípios, por causa da seca. O 
decreto com a prorrogação foi pu-
blicado no Diário Oficial do Estado 
desta terça-feira, 12.

Conforme o texto, que destaca 
os sete anos de escassez hídrica pe-
la qual passa o Estado, a prorroga-
ção se faz necessária pelos diversos 
impactos que o setor agropecuário 
e a população potiguar em geral 
vêm sofrendo.

Como medida resultante do 
decreto, a governadora Fátima 
Bezerra definiu que “durante o 
período em que persistir a Situa-
ção de Emergência, pelos motivos 
declinados no artigo anterior, o 
Estado do Rio Grande do Norte po-
derá contratar, mediante dispensa 
de licitação, as obras e os serviços 
que se mostrarem aptos a mitigar 
as consequências provocadas pela 
estiagem”.

A Secretaria de Agricultura e 

Pesca (Sape) estima uma perda 
anual de receita da agropecuária, 
incluindo a pesca, de R$ 4,3 bilhões 
em anos de seca. Isso representa 
uma redução em torno de 50% na 
contribuição do setor para a forma-
ção do PIB estadual. 

Levantamento do Instituto de 
Gestão das Águas (Igarn) mostra 
que dos 46 reservatórios monitora-
dos, 15 encontram-se secos ou em 
volume morto, entre eles o Itans, 
em Caicó; o Gargalheiras, em Aca-
ri, e a Barragem Pau dos Ferros. l

Seca causou prejuízos de mais de R$ 4,3 bilhões para economia do RN

SEGUNDOS
EM QUINZE

Temporal deixou 13 mortos 
no estado de São Paulo
A forte chuva que caiu em São 
Paulo e na Região Metropolitana 
nas últimas 48 horas deixou 13 
mortos, segundo a Defesa Civil do 
Estado. Até esta terça-feira, 12, os 
bombeiros tinham registrado 175 
chamados para desabamentos, 
135 para quedas de árvores e 
864 para enchentes. A previsão 
do tempo para os próximos dias 
é de pancadas de chuva com 
possibilidade de momentos de forte 
intensidade na capital paulista, 
o que, segundo o  Centro de 
Gerenciamento de Emergência 
(CGE). As chuvas que caíram sobre 
os municípios de São Paulo desde 
o último domingo são equivalentes 
ao período previsto para todo o mês 
de março. 

Felipe Rau / Estadão
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Violência representa mais de 95% das 
mortes de menores de idade no RN

Sejuc promove mudanças na direção geral 
de Alcaçuz e em outros três presídios no RN

ESTUDO

MEDIDA

Reprodução / TJRN

Levantamento da Coordenadoria da Infância e Juventude do RN aponta que das 699 mortes apenas 
27 eram de adolescentes envolvidos com processos judiciais ou cumpriam medidas socioeducativas

Dos 730 óbitos de crianças e ado-
lescentes no Rio Grande do Norte 
em todo o ano de 2018, 95% dos ca-
sos foram de mortes violentas, como 
homicídios, segundo dados do Coor-
denadoria da Infância e Juventude 
(Ceij), do Judiciário potiguar.

O levantamento tem o objetivo 
de formular um panorama sobre as 
mortes da juventude potiguar. “A 
importância é a de monitorar e fisca-
lizar esta situação social relacionada 
com a morte de crianças e adolescen-
tes. O estudo também vai ajudar na 
elaboração de políticas públicas”, diz 
o juiz José Dantas de Paiva, coorde-
nador do Ceij.

A ação tem como principal fonte 
de dados o Instituto Técnico-Cientí-
fico de Polícia (Itep). A parceria per-
mite os representantes da Justiça 
potiguar tenha acesso ao Sistema 
Integrado de Gestão de Perícias 
(Sigep). Através da plataforma, é 
possível acessar informações sobre 
os óbitos infanto-juvenis ocorridos 
no território potiguar.

Entre os dados obtidos pela pes-
quisa, dos 730 casos de mortes ape-
nas 3,8% das crianças e adolescen-
tes - 27 casos registrados - estavam 
envolvidas em processos judiciais, ou 

seja, com algum relação com a crimi-
nalidade. “Vimos que nem todos que 
foram assassinados são menores 
infratores. Há também conflitos en-
volvendo brigas de bairro, disputas 
em escolas, entre outras ações que 
levaram aos assassinatos de crian-
ças e adolescentes”, detalha.

Em janeiro deste ano, para re-
forçar os dados sobre a violência, o 
CEIJ registrou que 35 das 48 mor-
tes de menores de idade foram em 
decorrência de assassinato.  Além 
disso, apenas 11 dos jovens mortos 

estavam envolvidas em algum pro-
cesso judicial.  

Os números desmistificam pre-
conceitos sobre os casos de homicí-
dios da população jovem potiguar. 
“De fato, atualmente se trabalha a 
realidade em cima de mitos, mas a 
verdade é que a juventude potiguar 
que vem sendo assassinada não es-
tava envolvida em grandes delitos 
que justifique qualquer solução pa-
ra a criminalidade baseada numa 
maior ação policial ou penal contra 
esse seguimento etário”, aponta Ivê-

nio Hermes, atual pelo coordenador 
do setor de estatísticas (Coine) da 
Secretaria Estadual de Segurança 
Pública (Sesed).

Ainda de acordo com estudo 
promovido pela Coordenadoria da 
Infância e Juventude , os dados da 
mortalidade também serão utili-
zados para elaboração de políticas 
públicas voltadas para crianças e 
adolescentes. 

“Há um índice alto de adolescen-
tes que morrem em acidentes de mo-
tocicletas. São jovens, sem habilita-
ção, que perdem a vida todos os dias. 
É preciso tomar ações preventivas 
para evitar estas mortes”, reforça o 
juiz José Dantas.

O levantamento também vai 
servir para o trabalho diário do 
Judiciário potiguar. Segundo o juiz 
José Dantas, vários processos judi-
ciais envolvendo menores infratores 
ficam parados, por longos períodos, 
sem informações sobre o paradeiro 
dos envolvidos. “Emitimos ordens 
de apreensão, por exemplo, porque 
o menor sumido, mas tempos depois 
descobrimos que ele está morto. O 
levantamento das mortes de jovens 
vai nos ajudar a dar celeridade aos 
processos”, encerra. l

Menos de um mês à frente da 
Secretaria Estadual de Justiça e 
Cidadania (Sejuc), o secretário Pe-
dro Florêncio já fez mudanças no 
comando de unidades prisionais do 
Rio Grande do Norte e que foram 
oficializadas nesta terça-feira, 12, 
no Diário Oficial do Estado (DOE).

As mudanças aconteceram no 
Penitenciária Estadual Francisco 
Nogueira Fernandes, Complexo 
Penal Doutor João Chaves, Ca-
deia Pública Professor Raimundo 
Nonato Fernandes e Penitenciária 
Estadual Rogério Coutinho Ma-
druga. l

Juiz José Dantas é o titular da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJRN

Presídio de Alcaçuz, em Nísia Floresta

ALTERAÇÕES NAS CADEIAS
Diretoria da Penitenciária Francisco 
Nogueira Fernandes (Alcaçuz)
Entra: Jucielio Barbosa da Silva
Sai: Ivo Freire dos Santos Rocha

Diretoria Complexo Penal Doutor 
João Chaves
Entra: Jacinta Maria da Costa
Sai: Rutém de Oliveira Marcolino

Vice-diretoria Complexo Penal 
Doutor João Chaves

Entra: Fernando Luiz de Mendonça

Cadeia Pública Professor Raimundo 
Nonato Fernandes
Entra: Jorge Francisco Alves de Lima
Sai: João Vitor Olaia Soares

Vice-diretoria Unidade Penal da 
Penitenciária Estadual Rogério 
Coutinho Madruga
Entra: Pascoalina de Souza Alves
Sai: Fábio de Souza Tenório

José Aldenir / Agora RN
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Aeroportos nordestinos vão à leilão
na sexta sob protestos em Recife

PRIVATIZAÇÃO

Infraero / Reprodução

Empresa ou consórcio vencedor terá de arrematar o pacote completo inclusive os terminais menos 
rentáveis, para administrar as cinco estruturas aeroportuárias nordestinas pelos próximos 30 anos

O aeroporto de Recife, com 215 
voos diários e um movimento de 8,3 
milhões de passageiros/ano, é a joia 
da coroa de um bloco de outros cinco 
aeroportos da região Nordeste que 
irão à leilão na sexta-feira, 15.

A empresa ou consórcio de em-
presas vencedora terá que arrema-
tar o pacote completo, inclusive os 
terminais menos rentáveis, para 
conquistar a administração de todos 
os terminais pelos próximos 30 anos.

Vão à leilão os aeroportos de 
Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa 
(PB), Campina Grande (PB), Maceió 
(AL), Aracaju (SE) e o de Recife, 
que ostenta um movimento muito 
superior aos demais, o que vem pro-
vocando reações na capital pernam-
bucana.

O Aeroporto Internacional Alu-
ízo Alves, de São Gonçalo do Ama-
rante, inaugurado em 2014, por ser 
o primeiro aeroporto já privatizado 
do País, não entrou na relação.

O terminal de Recife supera mui-
to os demais, entre eles o de Maceió, 

o segundo com maior frequência de 
passageiros, com 2,1 milhões/ano; e o 
de João Pessoa, que vem bem atrás, 
com 1,4 milhão de passageiros/ano. 
Além disso, Recife opera 52 destinos, 
sendo 40 domésticos e 12 internacio-
nais, seguido pelo de Maceió, com 
apenas 11 rotas nacionais e uma 
internacional.

Os descontentes com a privatiza-
ção alegam, entre outras razões, que 
o terminal pernambucano é também 
o que mais gera empregos, com 206 
trabalhadores. No ano passado, fe-
chou com lucro de R$ 130 milhões.

Ao jornal Diário de Pernambuco, 
o diretor estadual do Sindicato Na-
cional dos Aeroportuários, Leonardo 

Félix, afirmou que o aeroporto dos 
Guararapes, em Recife, é um dos 
dez melhores do mundo em serviços 
e segurança operacional. Ele teme 
que os padrões diminuam depois da 
privatização.

“Em Fortaleza (já privatizado), 
um veículo entrou na pista. Exem-
plos como esse mostram a realidade 
(da privatização)”, diz, referindo-se 
a um incidente ocorrido em janeiro 
deste ano, no qual um motorista de 
aplicativo acidentalmente invadiu a 
pista do terminal. “O que acontece 
nos aeroportos já privatizados é que 
as empresas não conseguem admi-
nistrar. Em Campinas (SP), houve 
tentativa de devolução. Quando pri-
vatiza, aumenta a carga de impostos 
para a empresa e o custo para as 
companhias. Isso tem reflexo para a 
população”, criticou.

Mais otimistas, porém, os defen-
sores da privatização dos aeroportos 
sustentam que esse processo trará 
mais investimentos para todos os 
terminais. l

Aeroporto dos Guararapes, em Recife, movimenta 8,3 milhões de passageiros

Cesta básica em Natal tem alta de 1,7% 
em fevereiro, aponta pesquisa do Idema

CUSTO

José Aldenir / Agora RN

Os produtos que compõem a ces-
ta básica registraram alta de 1,7% 
em fevereiro, segundo o Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (Idema). Dos treze produtos 
pesquisados, nove tiveram aumento 
em Natal. Destaque para o feijão, 
que subiu 13,94%. Com isso, o cus-
to da cesta para alimentação de um 
adulto foi de R$ 343,70.

Para uma família de quatro 
pessoas, esse valor alcançou R$ 
1.374,80. Se fossem adicionados os 
gastos com vestuário, despesas pes-
soais, transportes etc., o dispêndio 
total seria de R$ 4.239,36.

Além disso, o conjunto de produ-
tos que formam o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) subiu 0,38% na 
cidade do Natal no mês de fevereiro.

O índice, que está na faixa média 
dos meses de fevereiro, foi puxado 
pelo grupo Alimentação e Bebidas, o 
de maior peso no orçamento domés-

tico. Neste item, os preços tiveram 
alta de 1,23%, puxados pelos cere-
ais, leguminosas e oleaginosas, que 
subiram, em média, 12,33% no mês; 

pelos legumes, raízes e tubérculos 
(9,79%); açúcares (3,52%); Horta-
liças e Verduras (2,97%); Frutas 
(2,81%) e Óleos e Gorduras (2,78%).

O grupo Despesas Pessoais 
apresentou neste período uma varia-
ção positiva de 0,14% em função do 
aumento de preço no item Serviços 
Pessoais (0,99%). O grupo Vestuário 
teve uma variação positiva de 0,08%. 
Os itens que mais contribuíram pa-
ra esses aumentos de preços foram: 
Roupa Feminina (0,69%) e Roupa 
Masculina (0,20%).

“O grupo Alimentação, tal como 
em janeiro, teve variação expressiva 
no item Cereais, Leguminosas e Ole-
aginosas em razão do período de es-
cassez de chuvas em nosso estado.”, 
disse Azaías Oliveira, responsável 
pelo estudo. l

Idema registrou variação positiva de 1,7% da cesta básica em Natal
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Secretário diz que não é possível 
ampliar serviços de saúde em Natal

INVESTIMENTO

Elpídio Júnior / CMN

Durante audiência pública na Câmara Municipal, George Antunes explicou que falta de recursos para 
aumentar a rede municipal de saúde e que a atual prioridade é recuperar as unidades desgastadas

A Comissão de Saúde da Câma-
ra Municipal de Natal recebeu, em 
audiência pública, o secretário mu-
nicipal de Saúde, George Antunes de 
Oliveira, para a leitura do relatório 
do 3º quadrimestre de 2017. O rela-
tório é uma prestação de contas da 
gestão do Sistema Único de Saúde.

“O orçamento da saúde do ano 
de 2017 é o mesmo de 2019. Percebe-
mos um quadro de muitas dificulda-
des, como a diminuição da participa-
ção federal e a perda de 11 médicos 
do programa ‘Mais Médicos’, disse 
o vereador Fernando Lucena (PT), 
presidente da Comissão.

Lucena defendeu mais rigor na 
implantação do cartão do SUS na 
capital potiguar. “As prefeituras dos 
interiores compram ambulância e 
mandam os pacientes para Natal, 

retirando a vaga do natalense que 
paga seus impostos e mora aqui. Nós 
vamos exigir mais rigor para que o 

dinheiro, que é pouco, possa atender 
toda a população de Natal. Esse é o 
objetivo de todos nós que defende-
mos um SUS forte”, disse.

O secretário de Saúde enumerou 
os problemas enfrentados pelo setor. 
“A gestão atual está trabalhando 
para colocar as unidades básicas 
de saúde em funcionamento, termi-
nando algumas que já começamos. 
Porém, temos dois problemas gra-
víssimos: (falta de) mão de obra para 
fazer essas unidades funcionarem e 
recursos financeiros para custear”, 
explicou George Antunes. 

George Antunes acrescentou que 
inicialmente não será possível a am-
pliação da rede, pois, além da falta 
de recursos, a prioridade é recuperar 
as unidades desgastadas.

O vereador Cícero Martins (PSL) 

cobrou investimentos no setor de 
odontologia. “Em Natal, no Centro 
Especializado de Odontologia, não 
tem uma pessoa fazendo prótese, por 
falta de um simples contrato. Nós 
precisamos fazer com que a odonto-
logia seja elevada ao patamar que o 
cidadão merece”, afirmou.

Outro assunto debatido na au-
diência foi a situação da Unidade 
Básica de Saúde do conjunto Alto da 
Torre, no bairro da Redinha. A UBS 
está pronta há 8 meses, mas não foi 
entregue à população. “Nós demos 
o prazo de 30 dias para a retomada 
da obra da UBS do Alto da Torre. 
Cancelamos o contrato com a empre-
sa vencedora e firmaremos contrato 
com a segunda colocada na licitação 
para dar andamento às obras”, afir-
mou George Antunes. l

Secretário de Saúde, George Antunes
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Food trucks vão continuar em Ponta 
Negra enquanto saída é negociada

POLÊMICA

Grifo Comunicação / Divulgação

Em entrevista à Agora FM (97,9 FM), vereador Klaus Araújo (SD) confirmou informação e destacou 
importância dos food trucks na capital. Comissão planeja propor regulamentação da atividade

Os proprietários de food trucks 
que estão instalados em terreno às 
margens da avenida Engenheiro 
Roberto Freire, em Ponta Negra, na 
zona Sul de Natal, vão ter o prazo 
para saída do local prorrogado. A in-
formação foi confirmada pelo vere-
ador Klaus Araújo (Solidariedade), 
um dia após o prazo estipulado para 
saída dos comerciantes vencer - na 
segunda-feira, 11.

Em entrevista ao Jornal Agora, 
na rádio Agora FM (97,9), o verea-
dor disse que há uma falta de con-
senso entre Ministério Público, Pre-
feitura do Natal e os sublocatários 
[aqueles que montam seu comércio 
no terreno]. “Isso já tem um tempo 
que vem rolando”, comentou.  

Ele acrescentou que a Prefeitura 
do Natal foi notificada para “fazer 
valer o que diz o processo” e que con-
versou com “[Carlos] Castim [pro-
curador-geral do Município], Paulo 

César [Medeiros, secretário-chefe do 
Gabinete Civil] e Daniel [Nicolau, 
da Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo]”. “A Prefeitura vai noti-
ficar para que eles [proprietários de 
food trucks] tenham direito ao con-

traditório”, explicou.
Segundo o vereador, é “impor-

tante ressaltar que o food truck é 
oportunidade na crise para quem 
estava desempregado”. “É empre-
endedorismo. Muitos saindo da zo-

na de conforto. Hoje gera emprego 
e renda”, completou.

Klaus argumentou que os fun-
cionários pagam impostos e, em 
Ponta Negra, “mudaram a cara do 
local”. “A área antes era matagal 
e só servia para assalto e uso de 
drogas”, lembrou, acrescentando 
que, agora, “turistas e natalenses 
frequentam”.

O vereador citou, ainda, que 
“mais de 500 famílias [estão] 
envolvidas só lá [no terreno]”. 
Presidente da Comissão de Pla-
nejamento Urbano, Meio Am-
biente, Transportes, Habitação, 
Legislação Participativa e Assun-
tos Metropolitanos da Câmara de 
Natal, Klaus Araújo avisou que o 
Conselho de Planejamento Urbano 
e Meio Ambiente (Conplam) vai 
criar regulamento para os food 
trucks no qual estejam previstas 
as adequações para a atividade. l

Prazo estipulado pela Justiça para comerciantes deixarem área venceu anteontem

EDUCAÇÃO

RN estuda adotar projeto que reduziu 
violência em escolas de Chicago, EUA

Twitter / Reprodução

O Governo do Rio Grande do 
Norte discutiu nesta terça-feira, 
12, com técnicos da organização 
norte-americana Youth Guidance e 
técnicos do Banco Mundial, a possi-
bilidade de implantar no Estado um 
programa de redução de violência 
nas escolas igual ao que foi adotado 
em Chicago, no estado de Illinois 
(Estados Unidos).

A governadora Fátima Bezerra 
disse que a atual administração tem 
conseguido reduzir a violência com 
planejamento e ações integradas, e 
que este trabalho deve continuar. 
“Nos dois primeiros meses do ano, 
reduzimos em 40% os homicídios e 
reduzimos também os feminicídios, 
assaltos e roubos de veículos. Mas 
precisamos fazer mais: melhorar a 
educação, gerar empregos e renda, 
dar maior atenção às crianças e 
jovens. Isto também passa pela es-
cola. Vamos, sem dúvidas, buscar e 
implementar melhorias em todos os 

setores, como forma de dar mais ci-
dadania e garantir os direitos cons-
titucionais”, destacou Fátima.

O programa apresentado ao 
Governo do RN é inédito no Brasil. 
Além do RN, apenas os estados do 
Ceará e São Paulo foram escolhidos 
pelo Banco Mundial. O programa 

atua com análise social, a com-
preensão e aceitação de padrões 
diferentes, respeitando a “individu-
alidade”. A Youth Guidance define 
o programa, numa tradução livre, 
como “Orientação da juventude 
guiando crianças para um futuro 
brilhante”. l

Governadora Fátima Bezerra (verde) conversa com representantes do Banco Mundial

OPORTUNIDADE

Câmara de Parnamirim 
cria 44 vagas para 
concurso público

A Câmara Municipal de 
Parnamirim aprovou, agora 
em caráter definitivo, a criação 
de 44 cargos efetivos a serem 
preenchidas mediante realização de 
concurso público. O certame deve 
ser realizado pela Casa ainda no 
primeiro semestre deste ano.

De acordo com o projeto de 
autoria da Mesa Diretora - que 
aguarda sanção do prefeito Rosano 
Taveira -, do total de 44 vagas 
disponíveis, 16 serão ocupadas por 
servidores efetivos de nível superior 
e 28 para nível médio. l

Câmara de Parnamirim / Divulgação

Aprovação foi por unanimidade
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“Eu prefiro ter meu 
pé direito do que 

um belo rosto”

(Niki Lauda)

>> Guerreiras. Nas 
comemorações dos 60 anos 
da Barbie, a indústria Mattel 
lançou uma coleção com 
modelos da boneca inspirados 
em mulheres que representam 
o empoderamento feminino. Do 
Brasil, apenas a surfista Maya 
Gabeira, que está junta de 
mulheres icônicas como Frida 
Kahlo e Amélia Earhart, além 
das negras Katherine Johnson, 
Ava Duvernay, Gabby Douglas, 
Sara Gama, Naomi Osaka, 
Adowa Aboah e Yara Shahidi.

>> Calhau. É visível o sumiço 
dos grandes anunciantes públicos 
na grade de programação da TV 
Globo, diariamente preenchida 
com calhau da casa, tipo produtos 
da Som Livre, Globo Filme, Sky, 
G1, Editora Globo, Canal Futura, 
Multishow, Globonews, Canal 
Viva, GNT e Fundação Roberto 
Marinho.

Capitã Marvel arrebenta
A estreia do filme da Capitã 

Marvel, estrelado pela atriz Brie 
Larson, já é a maior bilheteria do 
ano, segundo os primeiros dados 
divulgados pela Comscore Movies, 
empresa especializada na análise 
de comercialização cinematográ-
fica e televisiva com escritórios 
espalhados por vários países, in-
clusive o Brasil.

Baseado nos três primeiros 
dias, durante o fim de semana 
passado, o levantamento aponta 
um faturamento de US$ 456,2 
milhões, sendo que US$ 153 mi-
lhões são referentes somente ao 
mercado dos EUA. O volume das 
bilheterias americanas já supriu 
os R$ 152 milhões dos custos de 
produção.

No histórico das grandes es-
treias, a aventura da super-he-
roína da Marvel já ocupa a sexta 
melhor posição, o que não signifi-
ca que permaneça assim, podendo 
ascender ou mesmo decrescer, de 
acordo com a procura que ge-
ralmente obedece a padrões de 
comportamento posterior às re-
percussões.

O personagem oriundo das 
histórias em quadrinhos é popu-
larmente conhecido no mercado 
norte-americano pelo nome de Ca-
rol Danvers, criado pelo roteirista 
Roy Thomas e pelo desenhista 
Gene Colan, tendo aparecido pela 
primeira vez na edição número 13 
da revista Marvel Super-Heroes, 
em março de 1968.

Nestes 51 anos de existência, a 
poderosa jovem mudou frequente e 
sucessivamente de nome e unifor-
me. Entre 1977 e 1980 era a Miss 
Marvel; entre 1981 e 1997 passou 
a se chamar Binária; de 1998 a 
2002 virou Warbird; de 2006 a 
2012 voltou a ser Miss Marvel; e 
desde 2012 é a Capitã Marvel.

Carol é uma ex-piloto da For-
ça Aérea americana e agente de 
inteligência que sempre sonhou 
entrar para a NASA e se envolver 
com viagens espaciais. Tal carac-
terística tem tudo a ver com o 

contexto histórico em que foi cria-
da, com o mundo da Guerra Fria 
às vésperas da chegada da nave 
Apollo 11 na Lua.

Ao se tornar oficial de seguran-
ça da agência espacial e investigar 
suspeitas de invasão alienígena 
na Terra, ela acabou tendo um 
contato imediato e foi alvo de um 
dispositivo tecnológico extrater-
restre que transformou seu DNA, 
dando-lhe superpoderes extraordi-
nários, similares ao mítico Capitão 
Marvel.

Seus criadores buscaram no 
resgate nostálgico de um super-
-herói da era de ouro dos quadri-
nhos, criado em 1939 no rastro do 
impacto do Superman, estabele-
cer ligações com o antigo Shazam 
que ao longo das mudanças de 
mercado tornou-se produto da DC 
Comics, a editora rival da Marvel 
Comics.

Logo depois da era de prata, 
período em que Carol Danvers 
surgiu, suas aventuras foram in-
seridas nos contextos das histori-
nhas do próprio Capitão Marvel e 
do grupo Os Vingadores. E foi na 
conjuntura dos filmes dos Vinga-
dores que surgiram o argumento e 
o roteiro do filme em cartaz. Vão lá 
ver, vale a pena.

>> Poesia. Amanhã, Dia Nacional 
da Poesia, o programa Bom Dia 
Cidade terá a presença do poeta e 
advogado Diógenes da Cunha Lima, 
presidente da Academia Norte-
riograndense de Letras, que está 
de malas prontas para uma visita à 
Áustria, onde o aguarda um prêmio 
num concurso de poesias.

>> Livro. O cantor Romildo Soares 
lança amanhã seu “Pequeno Livro 
das Contravenções”, com show 
musical e apresentações de DJ 
Russo, Carcará na Viagem, além de 
palco livre para recital, a partir das 
17h na Praça Padre João Maria. A 
obra tem o selo da editora Livros de 
Papel, de Mario Ivo Cavalcanti.

>> Fotografia. A fotógrafa e 
arquiteta Jéssica Bittencourt 
realiza vernissage hoje, a partir 
das 19h, na galeria do Sesc Cidade 
Alta. Sua exposição de fotos “Pilares 
Vivos” fica aberta ao público até o 
dia 8 de maio. O foco da exposição é 
nas pessoas sem teto que ocupam os 
pilares da ponte Newton Navarro.

>> Propaganda. A governadora 
Fátima Bezerra autorizou mais uma 
renovação no contrato de publicidade 
com sete agências de propaganda, 
que está em vigor desde o governo 
Rosalba Ciarlini e já havia sido 
renovado no governo Robinson Faria. 
A intenção agora é realizar uma nova 
licitação daqui a um ano.

>> Propaganda II. Apesar 
da governadora ter consultado 
auxiliares e sua própria 
procuradoria a respeito de mais 
uma renovação do velho contrato, 
há interpretações contrárias 
que citam as leis 1.232 (que 
regulamenta a relação com o 
mercado) e 8.666 (que trata das 
licitações) como impeditivas do ato.

>> Gastos. Dados do Instituto para 
Acompanhamento de Publicidade, 
órgão da Secretaria de Comunicação 
do Governo Federal, revelam que o 
governo Jair Bolsonaro gastou até 
agora R$ 150 milhões em mídia, 
uma mixaria se comparados aos 
R$ 4,5 bilhões de FHC e R$ 29,7 
bilhões de Lula e Dilma.

Com o tempo a gente
percebe que pessoas 

de valor têm seu preço. 

(Ugo Vernomentti)

Tiburi e Jean na 
Disney Exilândia, 

o parque temático dos inúteis.

(Guilherme Fiuza)

As pessoas no Twitter
são agressivas. 

No Instagram vaidosas.

(Rica Perrone)

PICARDIA NAS REDES
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>> DNA potiguar. A reportagem 
“A metástase”, matéria destaque da 
edição de março da revista Piauí, 
assinada por Allan de Abreu, revela 
como dois potiguares contribuíram 
para a reviravolta no caso Marielle 
Franco e como eles ajudaram na 
definição da prisão dos suspeitos, 
na madrugada desta terça-feira, 
no Rio.  
 
>> Depôs em Mossoró. Quando 
todos os holofotes apontavam para 
o suspeito Orlando de Curicica e ele 
resolveu contra atacar, foi aqui no 
RN, no presídio de Mossoró, que ele 
prestou o depoimento que alteraria 
os rumos das investigações em 
torno do assassinato da ex-
vereadora. “Dizendo-se ameaçado 
de morte no presídio, Curicica 
conseguiu ser transferido em 9 
de maio para a penitenciária de 
Bangu 1, de segurança máxima. 
Quarenta dias depois foi transferido 
novamente – dessa vez para o 
presídio federal de Mossoró, no 
Rio Grande do Norte, também de 
segurança máxima”, diz a revista. 
 
>> Responsáveis. Em Mossoró, 
no final de agosto de 2018, Curicica 
pediu ao juiz do RN Walter Nunes 
da Silva Júnior, corregedor do 
presídio federal em Mossoró, que 
o colocasse em contato com um 
procurador do Ministério Público 
Federal. “Queria falar o que sabia. 
Por orientação do juiz, o advogado 
de Curicica formalizou o pedido, 
e Silva Júnior encaminhou o 
documento à procuradora Caroline 
Maciel, coordenadora do grupo de 
direitos do cidadão da instituição 
no Rio Grande do Norte”, informa 
a reportagem.  
O depoimento de Curicica à 
potiguar Caroline Maciel durou 
mais de uma hora. “O conteúdo era 
explosivo, mas não veio a público 
naquele momento. Ao retornar 
de Mossoró, a procuradora 
transcreveu as palavras do 
miliciano em um documento e o 
encaminhou, em sigilo, para a 
procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge”. 
A partir daí todos sabem qual foi o 
desenrolar dos fatos. 
 
>> Unidos. Em tempo, os presos 
nesta terça-feira, Adriano Nóbrega 
e Ronald Pereira, do Escritório do 
Crime, foram homenageados na 
Assembleia Legislativa do Rio com 
menções honrosas propostas pelo 
então deputado estadual Flávio 
Bolsonaro, filho do presidente da 
República.

>> Igualdade em pauta. Com o 
objetivo de ampliar o debate em 
torno das condições de trabalho da 
mulher e a busca por igualdade de 
gênero nas relações de emprego, o 
Ministério Público do Trabalho no Rio 
Grande do Norte realiza, na próxima 
quinta-feira, 14, o evento “A Condição 
Social e de Trabalho da Mulher 
Trabalhadora sob a Ótica da Saúde e 
Segurança do Trabalho”, que acontece 
no auditório da sede do MPT em 
Natal, a partir das 9h. 
Após a abertura, será ministrada 
a palestra “A divisão sexual do 
trabalho em três setores econômicos 
e as condições de saúde e segurança 
do trabalho das mulheres”, pela 
procuradora Regional do MPT-RN 
Ileana Neiva. Em seguida, às 11h, a 
nutricionista Sonia Maria Fernandes 
da Costa Souza, mestre e doutora 
em Ciências da Saúde, falará sobre 
“Atenção Integral à Saúde da 
Mulher”.

>> Sem sossego. A governadora 
Fátima Bezerra reafirmou nesta 
terça-feira, 12, o compromisso em 
pagar as folhas salariais em atraso. 
Para tanto, informou que a equipe 
econômica estará se reunindo 
com o Fórum dos Servidores para 
decidirem sobre o pregão da venda 
antecipada dos royalties, bem como 
a renegociação da gestão da folha 
salarial com o Banco do Brasil. 
“Eu não sossegarei um só instante 
enquanto a gente não normalizar a 
situação dos servidores”, afirmou.

Governadora Fátima Bezerra e os ajustes do ponto tradutor para participar 
de diálogo com técnicos da organização norte-americana Youth Guidance e 
do Banco Mundial sobre programa de redução de violência nas escolas. “O 
projeto já foi implementado com sucesso na cidade de Chicago (EUA), mas 
ainda é inédito aqui no Brasil e o Rio Grande do Norte foi selecionado para 
recebê-lo, ao lado do Ceará e São Paulo”, disse a governadora

Senadora Zenaide Maia recebendo a visita do deputado federal Benes 
Leocádio e do deputado estadual Souza, em seu gabinete, em Brasília. 
“Estamos discutindo sobre melhorias para o nosso estado”, disse ela

Instagram

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire

...do jornalista Bernardo Mello 
Franco: “Autoproclamado filósofo, 
Olavo de Carvalho promove uma 
campanha incansável contra 
as universidades e o jornalismo 
profissional. Não por acaso, é 
cultuado por blogs governistas que 
propagam ‘fake news’”; 
...do jornalista Renato Rovai: 
“Você que votou no Bolsonaro e 
agora vê ele ameaçando a filha 
do jornalista que investigava 
quem matou a Marielle ainda tá 
confortável hoje? Consegue fazer 
de conta que seu voto não tem 
nada a ver com isso?”; 
...da jornalista Patrícia Lelis: 
“Os bolsominions defendem 
Bolsonaro de uma forma absurda 
e inconsequente, ao ponto de 
endeusar um presidente que 
nitidamente tem envolvimento 
com corrupção e milícia.  
Falaram tanto que a esquerda 
ama um ‘bandido corrupto’ e 
acabaram amando uma família de 
bandidos”.

>> GIRO PELO TWITTER...

Desfile Louis 
Vuitton Inverno 
2020, em Paris

Instagram
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Tire proveito das chances de emprego que 
surgirem, mas cuidado ao assinar documentos. 
Relação com os familiares estará protegida. Bom 
dia para curtir um passeio com a pessoa amada.

Um episódio no trabalho poderá desagradar, 
mas você conseguirá se sair bem de 
situações imprevisíveis. Em família, 
sentimento de segurança. 

O foco no trabalho poderá levar você a sugerir 
mudanças originais. Melhor adiar assunto que 
envolve a Justiça. Na relação amorosa, que tal 
observar seu par com menos crítica e mais carinho?

Vai se esforçar para honrar seus compromissos. 
Um(a) novo(a) amigo(a) poderá mudar suas 
crenças sobre coisas da vida. Dinheiro protegido. 
No romance, as desconfianças podem desgastar.

A determinação vai dominar no campo 
profissional e é possível que você deseje realizar 
mudanças em várias áreas da sua vida. No 
amor, seu desejo de liberdade vai falar mais alto.

Graças a um golpe de sorte, é possível que 
amplie seus negócios caso trabalhe por conta. 
Boas ideias devem surgir em conversas com 
parentes. A dois, a promessa é de muita emoção.

No serviço, conte com o apoio de pessoas 
leves e divertidas. E fique longe de fofocas 
e intrigas. Não concorde com proposta 
financeira nebulosa.

Talvez receba uma grana inesperada. Mudanças 
no visual serão beneficiadas. Evite chamar 
atenção em momentos tensos. Um acontecimento 
novo poderá atiçar seus desejos na sedução.

Plutão vai dar uma força nos assuntos de trabalho 
e uma questão mal resolvida será esclarecida. 
Melhor economizar mais. Na relação afetiva, a 
confiança mútua será a maior prova de amor.

Deve se comunicar bem com os colegas de 
trabalho. Fique de olho no seu dinheiro e 
não se deixe levar por mentiras. Confie nos 
seus instintos. 

Aproveite as boas energias e tente conquistar 
uma promoção no emprego. Com sua 
criatividade, conseguirá contornar qualquer 
situação difícil. 

O dia será dedicado a trabalhar com 
responsabilidade naquilo que você gosta de 
fazer. Vai sobrar um tempo até para acertar suas 
contas. Ouça mais o par para evitar desgastes.

Elisa afirma que não irá embora com Jurandir. Jurandir persegue Elisa pela cidade. Laura enfrenta 
Valentina. Mirtes insulta Luz ao ver a moça na igreja. Milu se entristece ao saber da partida de Jurandir e 
decide ajudar Elisa. Maltoni pede Elisa em casamento. Padre Ramiro obriga Mirtes a ir embora da igreja.

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)

Priscila mostra a Daniel uma foto de Margot. Lenita revela a verdade a Marcelo. Lenita pede ajuda a Hugo 
para encontrar Pat. Cris/Julia procura o esconderijo de Eugênio para pegar as passagens de Maristela. 
Priscila conta a Daniel, Alain e Isabel que viu Felipe no momento em que quase se acidentou. 

ESPELHO DA VIDA

Manu fica abalada ao ver João abraçando Moana e comemorando sua libertação na saída do presídio. 
Moana aconselha João a procurar trabalho na rádio Maremoto. Jerônimo convida Manu para sair. Jerônimo 
recebe outra ligação anônima ameaçadora. Quinzinho se surpreende ao encontrar com João na praia. 

VERÃO 90

Kelly Key é acusada de usar 
Photoshop e rebate críticas

CINTURA FINA
Instagram / Reprodução

Foto foi publicada no Instagram

Cantora usou ferramenta 
Stories do Instagram para 
dizer que foto é resultado
de malhação de glúteos

Nesta semana, Kelly Key com-
partilhou em sua conta no Instagram 
uma foto em que aparece com a cintu-
ra bem fininha.

Nos comentários, alguns inter-
nautas e fãs afirmaram que a can-

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 2

TMAU
RECOMPENSA
RARRUGIR

SABADONI
DELVIDAS

FELPANEC
SUPERFLUO

SADIARINS
NOSMANE
TCHEQL

PAREOSAUVA
CGCACHEAR
RIMELNL

RUMINANTES
ZELARERA

Segundo
nome re-

cebido pe-
lo Brasil

O proble-
ma difícil
de resol-
ver (pop.)

Fábrica
de açúcar
de cana

Esquivos; 
descon-
fiados

Dinheiro
oferecido
por infor-
mações

Tecla
para

apagar
(Inform.)

Liga
(afetiva-
mente)

Tolo; 
bobo
(pop.)

Casa de
habitação

(fig.)

Ana Hick-
mann,

apresen-
tadora

Possuir 
determi-

nado
preço 

Consoan-
tes de
"nulo"

"Monstros
(?)", filme
da Disney 

Cuidar;
tomar
conta 

"(?) uma
vez",

frase de
fábulas

Consentir
em 

A primeira
pessoa 

Sílaba de
"durar"

O sétimo
dia

Urrar;
bramir 
Quarta
letra

Criminoso 

Ervilha,
em inglês
Abro e fe-
cho os olhos

As do gato
são sete
(Folcl.) 
Defeito

Líquido
amargo
Desne-

cessário

Saudá-
vel; sã 

Forma de
cruz

Especiali-
dade dos
escotei-
ros (pl.)

Filtros 
sanguí-

neos
Misturar

1.000

Encara-
colar

(o cabelo)

Espécie 
de formiga
Saúda com

a mão

Os mamí-
feros co-
mo o boi

Dieta

(?) Gueva-
ra, herói
argentino

Traje da
havaiana

Cosmético
para os
cílios 

Relativo 
à Ética
Sucede
ao "L"

Oposto de
"supra"

"Pinga (?) Mim",
sucesso de Sérgio

Reis

3/che — pea. 5/páreo. 7/ariscos. 10/recompensa — ruminantes.

tora usou photoshop para editar a 
imagem publicada.

No mesmo dia, Kelly Key gravou 
uma série de vídeos em seu Insta-
gram Stories para rebater as críticas. 

“Não sou fissurada pelo corpo 
perfeito e nem tenho a intenção de ser 
a Barbie. A foto valorizou e acho que 
principalmente por eu estar dando 
ênfase aos treinos de inferiores, que 
pega glúteos, coxa, enfim. A valoriza-
da do glúteo e da coxa dá a impressão 
de que a silhueta é mais fina”, expli-
cou a cantora nas redes sociais. l
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A AGRÍCOLA BOM JESUS LTDA, CNPJ 08.061.652/0001-48, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Regularização de Operação para a atividade de Fruticultura Irrigada 
na fazenda Santa Helena, localizada no Sitio Arisco, Município de Mossoró, Estado do Rio 
Grande do Norte.

Ivanosca Martins de Oliveira Cunha
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 04.051.054/0003-07, 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 - LRO da 
atividade de packing-house (comércio atacadista de frutas), localizada na Rodovia RN 015, 
S/N, Zona Rural, Baraúna - RN.

INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Jakson Albuquerque de Paiva, CPF 024.856.674-11, torna pública que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença prévia para Posto de Revenda ou Abastecimento de Combustíveis, localizada na 
Rua Luiz Belarmino Costa, Nº3808, Bairro Una, Goianinha/RN.

Jakson Albuquerque de Paiva
Empreendedor

COOPTAGRAN – COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA GRANDE NATAL
CNPJ: 14.808.032/0001-22 - NIRE: 24.4.0000566.2

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
O Conselheiro Presidente da COOPTAGRAN – COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA 
GRANDE NATAL, no uso das atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 50 do Estatuto Social 
da Cooperativa, convoca os cooperados, que nesta data totalizam 66 (sessenta e seis), para 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que realizar-se-á na sede da Cooperativa, situada 
na Rua São Francisco, n° 924, Golandim, São Gonçalo do Amarante/RN – CEP: 59290-000, 
no dia 30 de março de 2019 (sábado), em primeira convocação às 07h (sete horas), com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, não havendo quórum legal; em segunda con-
vocação às 08h (oito horas), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do 
número de cooperados; e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação 
às 09h (nove horas), no mesmo dia e local, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas do exercício 
de 2018, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração 
de sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas ou 
rateio das perdas; III - Eleição dos componentes do Conselho de Administração; IV - Eleição dos 
componentes do Conselho Fiscal; V - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula 
de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. VI - Plano de 
Trabalho para o ano de 2019. VII - Outros assuntos não deliberativos de interesse social. 

São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de março de 2019

Rubens Marques Bezerra
Conselheiro Presidente

O SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS, SOCORRISTAS, BRIGADISTAS E SALVA VIDAS 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDBOC-RN.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS
O Presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis, Socorristas, Brigadistas e Salva Vidas do Es-
tado do Rio Grande do Norte – SINDBOC-RN, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
art. 51 do Estatuto Social da entidade supracitada, convoca as eleições para renovação da 
Diretoria Executiva, conselho fiscal e seus respectivos suplentes, a serem realizadas no dia 
15 DE ABRIL DE 2019, com o início ás 08h00min e termino as 18h00min, tendo como locais 
de votação os seguintes: Urna nº 01 – Fixa, na sede da Força Sindical, Rua Felipe Camarão 
726, cidade alta, Natal/RN, Urna nº 02 – Itinerante, nas empresas: Norte Shopping, Oi Alecrim, 
Oi Prudente de Morais, Shopping Midway Mall, Natal Shopping, Falcão Bauer. O prazo para 
registro de chapas é de 05 (cinco) dias a contar da data da publicação deste edital. O horário de 
funcionamento da secretaria será das 08h30min as 11h30min e de 14h00min as 17h00min, na 
Av Rodrigues Alves, 682, Petrópolis Natal/RN. O prazo de impugnação será de 05 (cinco) dias 
a contar da data da publicação das chapas inscritas. Caso não seja atingido o quórum, será 
realizada uma nova eleição de acordo com art. 80 e sus parágrafos, no mesmo horário e local 
do primeiro escrutino. 

Natal/RN 13 de março de 2019
João Paulo da Silveira Rebouças - Diretor Presidente do SINDBOC-RN

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI

Vera Cruz Ambiental SPE Ltda., CNPJ nº 29.309.384/0001-00, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Instalação para a implantação de um Aterro Sanitário para destinação final de 
resíduos sólidos de origem domiciliar (urbano), a ser localizado na Fazenda Campos Verdes 
- Estrada que liga o Distrito de Papagaio, Zona Rural a cidade de Vera Cruz/RN. 

Dâmocles Pantaleão Lopes Trinta
Administrador

JARDINS AMSTERDÃ

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
Dia: 26/03/2019, às 11 horas. Local: Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59075-
710, Segundo Leilão, se necessário, dia 27/03/2019, no mesmo local e horário. Roberto Alexan-
dre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, estabelecido em Av. Lima e Silva, nº 1456, 
Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59075-710, fone (84) 3205-0066/ (84) 9 9411-2140. Faz saber que 
devidamente autorizado pela vendedora ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL 
SPE LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, venderá em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o 
imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima referidos, em consonância com o que dispõe 
o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: Um terreno próprio, designado por lote 
11(onze) da quadra 04(quatro), situado à Alameda dos Jacarandás, lado par, integrante do empre-
endimento residencial denominado “Condomínio Jardins Amsterdã”, situado à margem da Rodovia 
RN-313, lado par, no bairro de Cajupiranga, em Parnamirim – RN, devidamente matriculado no 1º 
Ofício de Notas de Parnamirim – RN sob o nº 57.227. O lance mínimo para venda em Primeiro Pú-
blico Leilão terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: R$477.835,45 (quatrocen-
tos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sujeito 
à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo 
Público Leilão será realizado também pelo valor da dívida e despesas: R$477.835,45 (quatro-
centos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). A 
venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por transferência 
eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à comissão do 
leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios e quaisquer outras 
taxas que recaiam sobre a transferência do imóvel, correrão por conta do arrematante, bem como 
a eventual desocupação do imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, não honre com o 
pagamento do valor da arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será considerado vencedor 
o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a 
fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho 
Leiloeiro Público Oficial

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO IPIRANGA LTDA ME, CNPJ 10.596.159/0001-74, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação de Licença Simplificada para uma Indústria de Produtos de Limpeza, localizada 
Rua Rio Grande do Norte, 53 – Santa Maria Gorete, CEP 59.380.000, Currais Novos - RN.

Hugo Nunes da Costa
Proprietário

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, 
Ed. Lagoa Center, Bloco B, sala 503-A, Lagoa Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, neste ato 
representada por seu bastante procurador, ao final subscrito, vem NOTIFICAR EXTRAJUDI-
CIALMENTE os abaixo qualificados, em obediência ao que determina a cláusula 13, caput, do 
contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento da presente, efetue o pagamento do débito em aberto, cujo descritivo poderá 
ser obtido junto à Notificante, acrescido das demais parcelas eventualmente vencidas, encar-
gos legais e convencionais igualmente devidos, incidentes até a data de sua efetiva liquidação, 
além dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 
e das custas à presente publicação. Ressalte-se que em caso de não obediência à presente, 
a Notificante providenciará, nos termos da mesma cláusula 13, em seu item 13.2, a intimação 
final de Vossa Senhoria para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, pagar o valor devido 
referente ao saldo devedor, acrescidas dos juros, das penalidades e dos encargos contratuais, 
além dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais imputáveis à uni-
dade imobiliária, bem como das despesas de cobrança e de intimação.
Ultrapassado o prazo da intimação final acima referenciada, sem que tenha sido efetivado o 
pagamento devido, estará Vossa Senhoria, para todos os fins, regular e formalmente constituí-
do em mora, antecipando o vencimento total da dívida, resultando na consequente adoção das 
demais providências previstas na Cláusula 14 do contrato supra mencionado, especialmente o 
leilão público da unidade imobiliária, nos termos da Lei nº 9.514/97.

Natal/RN, 08 de março de 2019.
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Federação Potiguar de Tênis de Mesa, CNPJ 05.786.863/0001-50, convoca todos os atle-
tas e clubes filiados, diretores, membros do conselho fiscal e a quem mais possa interessar, pa-
ra a Assembleia Geral Ordinária que realizar-se-á no dia 26/03/2019, em 1ª chamada às 16:15h 
e em 2ª chamada às 16:45h, na Rua Raimundo Chaves, 2182, Sala 501, Candelária, Natal/RN 
(Empresarial Candelária), quando serão tratados os seguintes assuntos: apreciação da presta-
ção de contas e relatório de atividades realizadas no ano de 2018; apresentação do calendário 
esportivo 2019; apresentação dos valores de inscrições dos eventos da federação para 2019.

Tiago J. M. P. Silva
 Presidente

Campo Redondo/RN, em 12 de março de 2019.

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019

JOSÉ JAILSON PEREIRA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar, que 
estará realizando no dia 28 de março de 2019, às 09h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 06/2019 registro de preço, para a aquisição de material de construção em geral, elétrico, 
hidráulico, esquadrias, vidros, madeira e pré-moldados destinado atender as necessidades 
das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal O 
Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, 
Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.
 

AVISO DE LICITAÇÃO

São Miguel do Gostoso – RN, 12 de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP- N°. 006/2019

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – RN, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n°. 
006/2019 e comunica que a sessão de abertura será as 09:30 horas do dia 28 março de 2019, 
em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE  EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL E URBANA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN  A  FIM  DE  FORNECER  MEIOS  PARA  OS  
AGRICULTORES  CARENTES  EXECUTAREM  SUAS ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA E 
PEQUENA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL DO GOSTOSO/RN. Maiores informações pelo fone 0**84-3263-4181.  Edital disponível 
no site: www.saomigueldogostoso.rn.gov.br.

ANTONIO MARCOS CATARINA
Pregoeiro Oficial

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 013/2019, 
com o Objetivo de Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
confecção de prótese odontológica, total ou parcial, nas quantidades e especificações 
descritas no Anexo I - Termo de Referência. Os envelopes relativos à Proposta de Preços e 
Documentação poderão ser entregues até o dia 26 de Março de 2019 até as 15:30 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

Serra Caiada/RN, Em 12 de Março de 2019.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 SRP
PROCESSO Nº. 121.003/2019

Abrahão Allan Miranda da Silva. - Pregoeiro

Ewerton, Adriano Alves e Pardal
são desfalques certos no América

PROBLEMAS

Jogadores, que foram substituídos durante o Clássico-Rei do último domingo 
por motivos de lesões, estão vetados pelo departamento médico alvirrubro

Substituídos durante a vitória 
por 3 a 0 sobre o ABC no último 
domingo, 10, em Natal, os atletas 
Ewerton (goleiro), Adriano Alves 
(zagueiro) e Adriano Pardal (atacan-
te) são desfalques certos no América 
para o jogo desta quarta-feira, 13, 
contra o Globo, em Ceará-Mirim, 
pela 5ª rodada do 2º turno do Cam-
peonato Estadual.

Adriano Pardal deixou o grama-
do no início do 2° tempo para dar lu-
gar ao camisa 9, Max. De acordo com 
o médico do América, Marcos Rêgo, o 
artilheiro do time na temporada com 
oito gols não teve lesão constatada 
em exame, mas ainda sente dores 
musculares e vai ser preservado.

Já Adriano Alves, que chegou 
a desmaiar em campo após choque 
com o goleiro Ewerton, realizou exa-
mes de ressonância cujos resultados 
ainda são desconhecidos. A mesma 
situação é a do arqueiro, que no cho-
que sofreu uma pancada na região 
lombar.

Desta forma, o treinador Moacir 
Júnior deve promover as entradas 
na equipe do goleiro Copetti, do za-
gueiro Alisson Brand e do atacante 
Max. O time deve ser armado com 

Copetti; Joazi, Alison Ferreira, Alis-
son Brand e Kaíke; Leandro, Diego, 
Adenilson e Roger Gaúcho; Max e 
Jean Patric.

O confronto entre América e Glo-
bo nesta quarta-feira será decisivo 
para a composição da classificação 
neste segundo turno. A equipe da 
Grande Natal é uma das que tem 
chances de chegar até a final da Co-
pa Rio Grande do Norte e liderava o 
certame até o último sábado, quando 
foi ultrapassado pelo América e pelo 

Potiguar. Se vencer no Barretão, a 
Águia se coloca em boas condições 
de garantir uma vaga na final do 
returno. 

Já para o América, uma vitória 
fora de casa neste momento contra 
um adversário direto pode represen-
tar o carimbo para a decisão. Líder 
com 9 pontos e ainda com um jogo a 
menos, o time pode chegar aos 12 e 
ficar muito confortável para as par-
tidas finais, que definirão apenas a 
posição de classificação na tabela. l

Choque entre Ewerton (de amarelo) e Adriano Alves lesionou os dois atletas

DIRIGENTE POLÊMICO

Ex-presidente do 
Vasco, Eurico Miranda 
morre aos 74 anos

O ex-presidente do Vasco 
Eurico Miranda morreu nesta terça-
feira, 12, de causas não reveladas. 
Dirigente histórico e polêmico do 
clube carioca, ele estava com 
74 anos e havia dado entrada 
no hospital Vitória, na Barra da 
Tijuca, no Rio, após passar mal. 
O dirigente lutava há anos com 
problemas de saúde, como um 
câncer na bexiga, um no pulmão e 
outro no cérebro.

Embora estivesse debilitado 
nos últimos tempos, ele nunca se 
afastou da política do Vasco, tanto 
que exercia o cargo de presidente 
do Conselho de Beneméritos 
do clube. Mas não vinha mais 
participando de eventos públicos, 
deixando de acompanhar os jogos 
do time em São Januário, algo que 
sempre foi recorrente e marcou a 
sua passagem pelo clube.

Filho de portugueses, Eurico 
era advogado e começou o trabalho 
no Vasco na década de 1960. l

TV Globo / Reprodução

Cartola tratava três tipos de câncer

José Aldenir / Agora RN


