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Ação encabeçada pela Controladoria-geral do Estado vai promover medidas para coibir atos de improbidade administrativa 
contra os órgãos da administração pública e também impedir recebimentos ilegais de recursos por parte dos servidores

RN terá pacote anticorrupção para 
combater o enriquecimento ilícito

Gestão 03

RN está atrasado em 
políticas de apoio à 
produção da carne

PM reduziu a violência 
ao se aproximar mais 
da sociedade

Incêndio destrói 
parte da Catedral de 
Notre-Dame

Árbrito de SP apita 
o 1º jogo da final do 
Potiguar 2019 

Entidades ligadas à pecuária 
afirmam que o RN deixa de 
faturar R$ 100 milhões por ano 
sem cadeia produtiva do setor

Avaliação é do comandante-
geral da PM, Coronel Alarico 
Azevedo, ao analisar queda no 
número de homicídios no RN

Ministério Público da França 
indica que a causa do incêndio 
na Catedral de Notre-Dame foi 
acidental

Luiz Flávio de Oliveira foi o 
escolhido para comandar o 
embate entre ABC e América, 
no Estádio Frasqueirão

Estudo 07 Segurança 06 Fogo em Paris 15 Quadro FIFA 16

Governadora Fátima Bezerra deve lançar o Núcleo de Combate à Corrupção do RN a partir do mês de maio 

Auditoria vai analisar possíveis 
acúmulos de cargos públicos no RN

Política 6

Governo espera encerrar operação 
dos royalties do petróleo até maio

Política 3

Banco Mudial confirma mais R$ 600 
milhões para o Estado até 2021

Política 4

José Aldenir / Agora RN



TERÇA-FEIRA, 16.04.2019Opinião2

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  | PUBLICAÇÕES:  publica@agorarn.com.br

REDAÇÃO: 84 3027-1690         ATENDIMENTO:        84 98117-5384            AGORARN CIRCULAÇÃO: GRATUITA

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta edição são de inteira responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião 
deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e a reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

FILIADO A 

Alex Viana
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Diretor Administrativo

Diretor de Redação Alex Viana - Editor-Geral Tiago Rebolo -  Editor de Política Tiago Rebolo - Editor de Economia Marcelo Hollanda  - Editor 
de Cidades Jalmir Oliveira - Editor de Esportes Rodrigo Ferreira - Editor de Cultura Boni Neto - Repórter Especial Elias Luz - Gerente 
Comercial e de Marketing Rodrigo Souza - Coordenadora Comercial Denise Gianetti - Gerente Artística e Cultural de Rádio e Coordenadora 
de Marketing e Eventos Gabriela Binderli - Gerente Industrial Carlos Paiva

Lissandra Viana
Diretora Financeira

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

O ex-deputado Eduardo Cunha, que cumpre 
pena de 14 anos por vários crimes, tenta se creden-
ciar a progressão de regime para o semiaberto, por 
já haver cumprido um sexto da punição. Mas tem 
no meio do caminho a juíza de execuções penais 

de Curitiba, Carolina Lebbos, que somou o tempo 
de prisão aos 24 anos que ele foi condenado pelo 
juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, em Brasília. 
A defesa de Cunha considera “ilegal” a decisão ada 
juíza de execuções.

Eduardo Cunha já quer 
usufruir do semiaberto

REGRA ATUAL
A defesa alega que a soma de penas, no atual 

entendimento do STF, só poderia ocorrer após 
esgotados todos os recursos em 2ª instância.

PRESO DE 1ª INSTÂNCIA
“Enquanto se discute prisão após a segunda 

instância”, diz o advogado Pedro Ivo Velloso, “o 
Eduardo está preso condenado só na primeira!”

ESPERANÇA NO STJ
A soma das penas é contestada no Superior 

Tribunal de Justiça e a defesa se diz confiante de 
que a “ilegalidade será sanada”.

FICHA SUJÍSSIMA
Preso desde de 2016, Cunha foi condenado por 

corrupção, lavagem de dinheiro, violação do sigilo 
funcional e a pagar multa de R$7 milhões.

INDÚSTRIA DOS CARTÓRIOS 
AMPLIA GANHOS BILIONÁRIOS

Setor que floresceu até no auge 
da crise econômica, a bilionária 
indústria dos cartórios no Brasil 
conseguiu autorização para emitir 
identidade e passaporte, numa 
tentativa de conter a expansão dos 
serviços de emissão de documentos 
tipo “Poupatempo” em São Paulo, 
“Na Hora” de Brasília ou “Expressão 
Cidadão” de Pernambuco. O objetivo 
é ampliar ainda mais o faturamento 
anual de R$15 bilhões.

 
SÓ PENSAM NAQUILO

Os órgãos estaduais surgiram 
para facilitar a emissão de documen-
tos e não faturar ’30 moedas de prata’ 
pelas quais ‘babam’ donos de cartório.

 
IMPORTANTE É FATURAR

Será possível obter ou renovar 
passaportes em cartórios de registro 
civil mediante pagamento de “taxa 
extra”, claro.

 
INDÚSTRIA DA DESCONFIANÇA

O mundo se livra dos cartórios 
para se modernizar e desenvolver, 
mas o lobby bilionário aprisiona o 
Brasil a essa “indústria da descon-
fiança”.

 
COM MONOPÓLIO É MOLEZA

Se “especialistas” dizem que a 
Petrobras já não é estatal e sim uma 
“sociedade anônima”, já passou da 
hora de desregulamentar e privatizar 
e o setor. Acabando o monopólio e 
submetendo a Petrobras a concorrên-
cia aberta. Aí sim, a “S/A” pode fixar 
seus preços à vontade.

OPORTUNISTA ‘EXILADA’
A petista Marcia Tiburi, que per-

deu feio a eleição para o governo do 
Rio, foi coautora de artigo em jornal 
francês onde se identifica com uma 
mentira: “exilada”. E não incluiu 
“oportunista” na sua auto-definição.

SHOW DE ERROS
A censura decretada pelo minis-

tro Alexandre de Moraes, do STF, 
além da agressão à democracia, é de 
rara desinteligência: jogou luz e deu 
ares de credibilidade a uma suspeita 
que mal se sustenta. Pior ainda é a 
intimidação a jornalistas, obrigando-
-os a depor na Polícia Federal.

MEU PIRÃO PRIMEIRO
O PT se uniu ao Centrão na CCJ 

da Câmara, nesta segunda (15), em 
autêntico casamento de jacaré com 
cobra. E ainda deu uma pulada de 
cerca para se juntar a deputados do 
PSL para derrotar o governo.

SAI UNASUL, ENTRA PROSUL
O Brasil saiu da Unasul, con-

vescote dos tempos de Chávez, Lula 
et caterva, para compor o Prosul, 
foro para o progresso do continente, 
junto a Argentina, Chile, Colômbia, 
Equador, Guiana, Paraguai e Peru.

NÃO VÃO DEVOLVER?
A Petrobras estancou a sangria, 

deixando de bancar eventos ligados 
a cinema e teatro, alguns sem qual-
quer importância, que receberam 13 
repasses de R$12,7 milhões. Deveria 
agora exigir devolução.

ACADÊMICO
O Instituto Histórico e Geográ-

fico do DF deve aprovar a filiação, 
nesta quarta (17), do embaixador 
Paulo Roberto de Almeida, aquele 
que ganhou notoriedade atacando 
seu chefe, o chanceler Ernesto 
Araújo.

SEM ‘ENROLATION’
A deputada Bia Kicis (PSL-DF) 

expôs o “enrolation” da oposição 
na CCJ, que tenta burlar ordem 
dos discursos se inscrevendo para 
falar contra e a favor do governo. 
“Subterfúgio para enganar o 
Brasil’, disse.

"Acho que são grandes 
[as chances de aprovação 
da reforma]”

Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados, 
dando um tempo ao mimimi

Sergio Lima/AFP

PODER SEM PUDOR

NOBRE MALVADEZA
Os senadores discutiam o projeto de re-

criação da Sudene, na Comissão de Desen-
volvimento Regional, quando o tucano Tasso 
Jereissati (CE) passou a palavra ao então 
senador “Antônio Carlos de Magalhães”. Ex-
plicou que a preposição foi usada, no passa-
do, para designar nobres, “e não há político 
mais nobre que ACM”. O velho babalaô falou 
e depois provocou risadas: “Agora devolvo a 
palavra ao senador Tasso de Jereissati...
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Após anunciar para o dia 26 de 
abril o pregão eletrônico para a ope-
ração de créditos dos recursos pro-
venientes dos royalties do petróleo, 
o Governo do Rio Grande do Norte 
está trabalhando com a possibili-
dade de iniciar os pagamentos dos 
salários atrasados dos servidores do 
Estado a partir de maio. Pelo menos 
foi isso o que disse o titular do Ga-
binete Civil, Raimundo Alves, em 
entrevista ao programa a “A Hora é 
Agora”, da Rádio 97,9 FM.

Na oportunidade, o secretário 
afirmou que, dando tudo certo com 
a venda antecipada dos royalties, o 
Poder Executivo pretende começar 
a pagar os passivos por ordem cro-
nológica, ou seja, pelo que está em 
situação devedora há mais tempo. 
Neste caso, os primeiros valores a se-
rem pagos seriam referentes ao 13º 
salário de 2017. Logo depois, seriam 
iniciados os pagamentos para quitar 
o mês de novembro do ano passado.  

“Se conseguirmos os recursos 
extraordinários, o primeiro passivo 
a ser pago será o mais antigo, que 
é o 13º de 2017. Acredito que com 
a negociação da folha já dá pra 
entrar no que resta de salário de 
novembro de 2018, dando uma boa 
adiantada. No pregão (dos royal-
ties) definiremos qual a melhor 
proposta. Somente a partir daí ire-
mos estabelecer as condições, de-
finições de datas, etc... eu acredito 
que até maio dá pra gente concluir 
essa fase”, aprazou o secretário.

Confira abaixo outros pontos da 
entrevista concedida por Raimun-
do Alves aos jornalistas Renato 
Dantas, Joaquim Pinheiro e Jalmir 
Oliveira:

RELACIONAMENTO 
COM DEPUTADOS

"De modo geral temos conver-

sado com todos, tanto com os depu-
tados que se propuseram a ser da 
base, mas também com os demais 
parlamentares, independentemen-
te de partido, situação ou oposição. 
Essa função eu estou dividindo 
com o secretário Fernando Mineiro 
(Secretaria de Gestão de Projetos e 
Articulação Institucional), ex-de-
putado que tem trânsito naquela 
Casa e está nos ajudando bastante. 
Ele tem bastante vivência e respei-
to na Assembleia, convive bem com 
todos, por isso tem nos ajudado na 
articulação com os deputados."

REFORMA ADMINISTRATIVA
"Estamos fazendo uma reade-

quação. Um dos compromissos da 
governadora é de que, nesse rea-
juste, apesar de ser duas secreta-
rias novas que vão surgir, não seja 
criado, por menor que seja, nenhum 
cargo. As pastas serão compostas 
por cargos remanejados das outras 
pastas de forma a dar sustentabili-
dade às novas. A pasta de Mulheres 
e Direitos Humanos, por exemplo, 
terá o cargo de secretário oriundo 
do Esporte e Lazer; o adjunto tam-
bém. Toda essa reforma não signi-
ficará nenhum real a mais para os 
cofres do Estado. Claro que teremos 
dificuldades para garantir a funcio-
nalidade destas secretarias dentro 
do que estabelece a legislação, vez 
que não temos como criar cargos na 
atual situação do Governo, por isso 
estamos tendo que retirar de outras 
secretarias, inclusive do Gabinete 
Civil, para poder garantir o funcio-
namento delas."

RELAÇÃO COM SETOR PRODUTIVO
"Antes de chegar ao governo, 

Fátima Bezerra teve 20 anos de 
vida pública. Isso serviu como es-
cola para ela. Ao assumir o Estado 
ela trouxe essa vantagem que tem 
permitido o diálogo constante com 
o setor, através de suas federações 

e também das próprias empresas. 
Na sexta-feira passada houve reu-
nião com Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Norte 
(Fiern), Fecomércio mais alguns 
outros setores, e o diálogo que ela 
está propondo tem sido fundamen-
tal, vem transmitindo para o setor 
produtivo uma segurança. Isso, 
obviamente, não está nos impe-
dindo de dialogar também com os 
movimentos sociais, até porque em 
algum momento o governo precisa 
se colocar como negociador de al-
guns impasses que venham a sur-
gir, e isso dá garantia para o setor 
empregador, garantia para quem 
quer empreender, de que o gover-
no pode ser um interlocutor na 
mediação de conflitos. Apostar no 
desenvolvimento do estado é a úni-
ca saída que o governo tem, porque 
a arrecadação só vai aumentar se 
aumentarmos a nossa economia."

VENDA DA CONTA ÚNICA
"Já iniciamos as tratativas. 

Estamos conversando com Banco 
do Brasil, Caixa Econômica e Bra-
desco, principalmente este último 
que é quem tem demonstrado mais 

interesse e que hoje já tem hoje a 
conta única da Paraíba, do Ceará 
e de Pernambuco. Isso pra gente é 
bom, vez que se estabelece um ní-
vel de concorrência interessante e 
o sistema financeiro trabalha desta 
forma. A governadora já antecipou 
para o Banco Brasil que não dá 
pra fazer uma negociação da conta 
única se ele insistir que tem que re-
ceber esse passivo dos consignados. 
Não estão condicionando a negocia-
ção a  isso. No início, chegaram a 
colocar na mesa, mas a governado-
ra logo deixou claro que essa é uma 
dívida. O governo reconhece ela, e 
o Estado vai honrar o pagamento, 
mas não dá pra aplicar neste mo-
mento esse desconto todo esse pas-
sivo, cerca de R$ 115 milhões. En-
tão, se é um valor alto não dá pra 
descontar tudo, até porque a gente 
depende desse dinheiro que vai 
entrar na negociação da conta para 
continuar a honrar o pagamento 
dos passivos com os servidores."

ARRECADAÇÃO CONTA ÚNICA X 
ROYALTIES DO PETRÓLEO

"Esse é um cálculo difícil de fa-
zer e de antecipar. A gente ainda 

está negociando com os bancos, 
mas é um valor razoável, porque 
a gente precisa que esse valor 
entre por inteiro na conta única 
e fique reservado para se pagar o 
débito mais antigo com a folha de 
pessoal. Nesse momento, a gente 
conseguindo fazer esses recursos 
extraordinários, que eu acho que o 
primeiro a entrar será o da anteci-
pação dos royalties, o primeiro pas-
sivo a ser pago seria o mais antigo, 
que seria o 13º de 2017, e acredito 
que com a negociação da folha já 
dá pra entrar no que resta de sa-
lário de novembro de 2018, dando 
uma boa adiantada. No pregão 
(dos royalties) definiremos qual a 
melhor proposta. Somente a partir 
daí iremos estabelecer as condi-
ções, definições de datas, etc... eu 
acredito que até maio dá pra gente 
concluir essa fase."

POLÊMICA DER X 
MOTORISTAS DE APP

"Tivemos uma reunião muito 
positiva nesta segunda-feira. Na 
verdade, essa ação que aconteceu 
no sábado (do Departamento de 
Estradas e Rodagens) era educati-
va e tinha a finalidade de fiscalizar 
o transporte clandestino, algo que 
é uma demanda dos próprios mo-
toristas de aplicativo, vez que eles 
têm todo interesse no combate ao 
transporte irregular. O que a gen-
te deixou claro foi o seguinte: a 
posição do governo é favorável aos 
aplicativos, não adianta ser contra 
eles. Vieram para ficar. Nesse caso, 
é preciso encontrar uma forma de 
convívio entre esses motoristas, os 
taxistas e o próprio transporte co-
letivo. A ideia é fazer com que esse 
projeto sirva de modelo para os de-
mais municípios, principalmente 
da região metropolitana, para que 
se tenha regras iguais ou o máxi-
mo parecidas de uma cidade para 
outra."

Raimundo Alves diz que a meta é iniciar pelo pagamento do 13º de 2017

Governo espera iniciar em maio pagamento 
das folhas em atraso, avalia Gabinete Civil
Secretário Raimundo Alves afirmou, durante entrevista ao programa “A Hora é Agora”, da Rádio 97,9 FM, que o sucesso do 
pregão agendado para dia 26 de abril pode fazer com que Executivo inicie pagamentos dos passivos já no próximo mês

Royalties

José Aldenir/AgoraRN

RODRIGO FERREIRA
REPÓRTER
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O SINMED-RN
CADA VEZ 
MAIS PRESENTE.

Associando-se ao Sinmed 
RN, o médico e seus 

familiares desfrutam dos 
serviços oferecidos pelo 

Probem nas áreas 
jurídica, de 

contabilidade, 
informática, jornalística 

e educação.

O Sindicato dos 
Médicos do RN é 

atuante e presente nas 
lutas em defesa da 

classe médica. 

sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn

@sinmedrn

(84) 98701 3795

Rua Apodi, 244, Centro  - 
Natal RN

O contrato de empréstimo do 
Banco Mundial com o Rio Grande 
do Norte, para o financiamento do 
Programa Governo Cidadão, foi 
estendido até 2021. A medida vai 
garantir R$ 600 milhões ao gover-
no estadual.

A governadora Fátima Be-
zerra destacou a importância da 
continuidade das obras e projetos 
que têm beneficiado a população 
do Estado. “Temos muitas ações 
sendo realizadas e poderíamos nos 
deparar com um cemitério de obras 
caso o convênio fosse encerrado e 
não recebêssemos esses recursos”, 

afirmou a governadora. 
O secretário de Estado de Ges-

tão de Projetos, Fernando Mineiro, 
que tem sido um importante arti-
culador junto às comunidades. “Foi 
uma semana inteira de trabalho, 
de reconhecimento às ações, e ago-
ra teremos 22 meses a mais para 
tocar o programa”, disse.

O especialista do Banco Mun-
dial, André Loureiro, ressaltou os 
resultados significativos que vêm 
sendo implementados na área de 
Educação e falou acerca das qua-
tro novas escolas construídas, das 
quais duas já foram inauguradas, 

mais as escolas que serão refor-
madas, sendo 10 em processo de 
contratação e 17 em licitação. "O 
projeto de alfabetização no campo é 
bastante inovador e pode se tornar 
referência no Brasil e no mundo", 
disse.

As ações de inclusão produtiva 
foram apresentadas por Ditmar 
Zimath, consultor do Banco Mun-
dial, que relatou acerca das visitas 
aos 10 subprojetos de agricultura 
familiar, em Touros, Pedro Velho, 
São José de Mipibu, Vera Cruz, 
Currais Novos, Alto do Rodrigues e 
Afonso Bezerra. Governadora Fátima Bezerra

Ações do Governo Cidadão são aprovadas 
pelo Banco Mundial e seguem até 2021
Ações compreendem as áreas de Educação, Saúde, Segurança, Turismo e Agricultura; programa de  
financiamento teve o contrato de empréstimo renovado e novo valor ficou em de R$ 600 milhões

Continuidade

José Aldenir/AgoraRN



O Pleno do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJRN) 
acatou parcialmente um mandado 
de segurança posto pelo Sindicato 
dos Médicos do Estado (Sinmed) e 
determinou ao Governo do Estado 
e ao secretário da Administração e 
dos Recursos Humanos a garantia, 
aos servidores representados pela 
entidade, da correção monetária 
de todos os salários eventualmen-
te pagos após o último dia de cada 
mês.

O Sindicato reforçou a ocorrência 
de pagamentos em atraso das remu-
nerações dos médicos ativos e ina-
tivos, vinculados ao serviço público 

estadual, ocupantes do cargo de mé-
dico, e que, sob tal condição, vinham 
trabalhando sem o pagamento de 
proventos e remunerações na data 
constitucionalmente prevista.

Os advogados da entidade ale-
garam ainda que os gastos com 
pessoal devem ter prevalência em 
detrimento de outras despesas pú-
blicas, o que agrava a conduta do 
ente público. 

No dia 2 abril, o STF negou o 
recurso extraordinário do Governo 
do Estado  e determinou a correção 
monetária dos salários atrados de 
todos os servidores da área de saúde 
do RN.
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SOLIDARIEDADE DE CLASSE
Numa demonstração de 

grande sensibilidade para 
com os problemas fiscais do 
RN, os desembargadores que 
compõem o Pleno do Tribunal 
de Justiça do RN acataram 
parcialmente Mandado de 
Segurança impetrado pelo 
Sindicato dos Médicos do Es-
tado do Rio Grande do Norte 
(Sinmed).

E, como resultado, de-
terminaram ao Governo do 
Estado e ao secretário da 
Administração e dos Recursos 
Humanos a garantia, aos 
servidores representados 
pela entidade, da correção 
monetária de todos os valores 
remuneratórios eventualmen-
te pagos em atraso após o 
último dia de cada mês.

RECEITA DA DISCÓRDIA
Com certa frequência - me-

lhor, quase sempre - o Twitter 
de Fátima Bezerra recebe 
mensagens histriônicas de 
conteúdo corrosivo quando não 
completamente desrespeitoso. 
Uma delas, a mais elegante, 
diga-se de passagem, não 
poupou nem o gosto culinário 
revelado pela governadora por 
peixe com amêndoas e risoto 
ao molho siciliano.  A men-
sagem na rede social dizia o 
seguinte: “(...)PTista é assim: 
prega a igualdade. Igualdade 
na miséria para o povo sem 
instrução, e para si... só o luxo 
do capitalismo”.

DEMOCRÁTICA 
FALTA DE VOOS

Depois do Governo do 
Estado e da Assembleia 
Legislativa, finalmente a 
Câmara Municipal sediou 
uma audiência pública contra 
os preços exorbitantes das 
passagens aéreas em Natal, 
na comparação com outros 
estados nordestinos. Embora 
não tenha sobrado muito a se 
dizer, os parlamentares estão 
incomodado também com a 
dificuldade que estão encon-
trando de se deslocar aé Brasí-
lia. O próprio prefeito Álvaro 
Dias, na semana passada, 
teve que viajar para a Paraíba 
para conseguir um voo.

Merece destaque o esforço do governo Fátima em passar 
uma espécie de pente fino sobre os contratos herdados pelo 
governo petista da administração anterior. 

Em menos de um mês de trabalho intenso, a Controla-
doria-Geral do Estado identificou problemas diversos, com 
ênfase em “gorduras” que apontam para desperdício de di-
nheiro público, para dizer o mínimo. 

A arrecadação nas Centrais de Abastecimento do Rio 
Grande do Norte (Ceasa-RN) pode saltar de R$ 2,9 milhões, 
valor do ano passado, para R$ 7 milhões até o fim do ano. 
Ajustes começarão no estacionamento, com a instalação de 
um controle eletrônico, até os valores de condomínio e de 
aluguel, cujas defasagens nos valores chegam a 300%. 

Há ainda uma inadimplência que atinge 50% dos permis-
sionários onde os valores devidos chegam a R$ 2,4 milhões. 
Na pasta de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas) 
a auditoria identificou desperdício de 25% com alimentação. 
A auditoria avança agora para contratos no Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran). 

Para o controlador-geral, Pedro Lopes, o papel do con-
trole interno está sendo feito e, por enquanto, processos 
vêm sendo montados. “Se houver irregularidades legais os 
responsáveis serão processados, mas esta decisão virá do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Ministério Público”, 
disse Lopes, a este Agora RN. 

Na questão da Sethas, o governo do Estado fará uma 
economia que pode atingir R$ 12,7 milhões, dos quais R$ 
2,5 milhões já haviam sido anunciados. Deste montante, R$ 7 
milhões virão da revisão de contratos relacionados aos res-
taurantes populares, R$ 4,8 milhões do Programa do Leite e 
R$ 900 mil do Transporte Cidadão. 

Contratos vêm sendo revistos, sofrendo redução média 
de 20% a 25% nos valores. No caso dos restaurantes popu-
lares, o governo vinha pagando de 20% a 70% a mais do 
que a população estava consumindo. Um sistema de controle 
eletrônico será implantado ainda este ano para conter o des-
perdício de comida.

A partir de maio, novos contratos entrarão em vigência 
com valores 25% menores. Sobre situações mais complexas, 
o controlador-geral admitiu que todos os fatos serão investi-
gados, algumas de forma sigilosa. 

É esperar para conhecer eventuais situações ainda não 
reveladas.

Auditorias do governo Fátima 
identificam contratos irregulares

ColunadoAgora
e.mail: redacao@agorarn.com.br

BOLSONARO GANHA “MUSCULATURA”
O presidente Jair Bolsonaro enviou um certificado de reconheci-

mento ao ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzeneg-
ger, informa O Globo. A homenagem foi entregue no último sábado, 
13, pelo deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP), durante a 
edição sul-americana do Arnold Sports Festival, evento de fisicultu-
rismo do ator ameiricano que é realizado em São Paulo.

Grande feito a ser agregado aos 100 dias de Bolsonaro que, 
assim, confere “musculatura” à sua administração. Um tanto caída, 
é verdade, mas não deixou de “bombar” nas redes sociais.

Justiça determina que Estado 
corrija salários dos médicos 

Dinheiro

Presidente do sindicato dos médicos do Rio Grande do Norte, Geraldo Ferreira

José Aldenir / Agora RN

Decisão ocorre após STF também determinar correção 
dos salários em atraso dos servidores da saúde no RN

A  Comissão de Constituição 
Cidadania e Justiça (CCJ) decidiu 
nest segunda-feira, 15, que a pro-
posta de emenda à constituição do 
Orçamento impositivo será anali-
sada antes de dar continuidade ao 
debate da reforma da Previdência 
no colegiado.

A inversão da pauta vai adiar o 
início dos debates sobre a reforma 
da Previdência. A discussão sobre a 

Previdência deve começar só nesta 
terça-feira, 16. Com isso, dificil-
mente conseguirá ser votada nesta 
semana, conforme estava previsto.

Já a proposta de emenda à 
Constituição (PEC) obriga que o 
governo federal passe a executar 
todos os investimentos previstos 
no Orçamento e que, além disso, 
pague as emendas parlamentares 
de bancada.

Governistas iniciam a análise do 
Orçamento antes da Previdência

Política
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O controlador-geral do Estado, 
Pedro Lopes, anunciou nesta se-
gunda-feira, 15, que o governo vai 
lançar um amplo pacote anticor-
rupção até a primeira semana de 
maio, no máximo. Mas antes disso, 
logo após o feriado da Páscoa, será 
iniciado uma auditoria nas contas 
de pagamento dos servidores pú-
blicos.

De acordo com Pedro Lopes, 
há indícios de irregularidades ori-
ginários de auditorias externas 
anteriores, além das que foram 
realizadas pelo Ministério Público 
e do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE). “Vamos revisar detalhada-
mente todas as auditorias que fo-
ram feitas e, em seguida, verificar 
o que foi implementado por meio do 
próprio relatório. Todas as rubricas 
serão revisadas com o objetivo de 
encontrar contracheques com irre-
gularidades”, explicou Lopes.

Um dos critérios que serão 
verificados por esta auditoria se-

rá o acúmulo de cargos públicos, 
no qual há situações em que a lei 
permite – principalmente no caso 
de professores que acumulam car-
gos técnicos -, mas a maioria não 
é previsto por lei. Segundo Pedro 
Lopes, há também indícios de ca-
sos de servidores que já faleceram, 
porém, que ainda recebem como se 
estivessem vivos e na ativa. “Have-

rá uma revisão profunda que deve 
durar cerca de 120 dias”, acrescen-
tou Lopes.

Outra novidade desta auditoria 
é a parceria da Controladoria-Ge-
ral do Estado com a Secretaria Es-
tadual de Administração e Recur-
sos Humanos (Searh) e Instituto 
de Previdência do Rio Grande do 
Norte (Ipern). De acordo com Pedro 

Lopes, a auditoria será uma força-
-tarefa que resultará em um grupo 
de trabalho, cuja etapa final terá 
a participação de uma consultoria 
do curso de Ciências Contábeis da 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN).

Quanto ao pacote anticorrup-
ção, Pedro Lopes adiantou que o 
desenho dele já foi concluído e que 
o lançamento pode ser feito ainda 
este mês. Porém, o mais provável é 
que fique para a primeira semana 
de maio. Será instalado um Núcleo 
de Combate à Corrupção, composto 
pela Corregedoria-Geral do Estado 
e Delegacia Geral de Polícia.

A normatização deste pacote 
virá por meio de quatro decretos: 
o que institui o Núcleo de Com-
bate à Corrupção, a instituição do 
Sistema Correicional, as regras de 
penalização administrativa para 
empresas que praticaram atos de 
improbidade administrativa con-
tra o Estado e a instituição Decla-
ração de Evolução Patrimonial dos 
Servidores. “Vamos investigar to-
dos os indícios”, completou Lopes.

Pedro Lopes destaca que auditorias e pacote anticorrupção trarão bons resultados

Controladoria-geral do Estado inicia nova 
auditoria nas contas após Semana Santa 
Até o início de maio será lançado, ainda, um amplo pacote anticorrupção que vai combater atos de 
enriquecimento ilícito de servidores e de improbidade administrativa de empresas contra o Estado   

Ações

José Aldenir/AgoraRN

O ex-governador Robin-
son Faria (PSD) criticou a 
atual chefe do Estado, Fá-
tima Bezerra (PT), por pro-
pagar o que ele chamou de 
“ataques” contra seu governo 
(2015-2018).

“Eu apoiei Fátima no 
segundo turno por entender 
que ela era a melhor das du-
as opções que restaram. Não 
condicionei isso a nada. Sin-
ceramente, nem esperei gesto 
de reconhecimento dela. Ago-
ra tenho que tolerar, em si-
lêncio, suas críticas e ataques 
desde que ela assumiu. Mas 
não posso aceitar mentiras”, 
criticou o ex-governador;

Em desabafo nas redes 
sociais, Robinson contestou 
uma propaganda de Fátima 
em que a governadora diz 
ter salvo o projeto do Banco 
Mundial. A peça publicitária 
diz que o prazo estava pres-
tes a se encerrar. O Governo 
conseguiu estender acordo 
até 2021. “Não é verdade. Eu 
deixei a prorrogação desse 
projeto até 2021 já aprovada 
pelo Banco e pelo avalista do 
empréstimo, que é o Gover-
no Federal, a quem coube a 
palavra final. E ficou quase 
metade do dinheiro disponí-
vel pra ela aplicar, pra ela 
dar continuidade às obras em 
andamento ou previstas para 
esta etapa final”, escreveu o 
ex-governador.

Robinson 
Faria contesta 
informações do 
governo Fátima 

Administração

Ex-governador Robinson Faria

José Aldenir/AgoraRN

Os gastos com pessoal em 23 
Unidades da Federação tiveram 
aumento real médio de 2,9% em 
2018, na comparação com 2017. 
Esse resultado é quase três vezes 
superior ao crescimento de 1,1% 
verificado no Produto Interno 
Bruto (PIB, soma de toda a rique-
za produzida pelo Brasil) no ano 
passado, segundo os Indicadores 

Ipea de Gastos com Pessoal. 
As despesas com inativos man-

tiveram uma trajetória crescente, 
alcançando uma taxa média de 
crescimento de 7,6% em 2018 – 
dez vezes mais que os gastos com 
ativos, que fecharam o ano em 
0,7%.

Segundo o Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea), a 

análise refere-se a 23 Unidades da 
Federação porque não foi possível 
construir indicadores com os da-
dos disponíveis para o Amapá, Rio 
Grande do Norte e Roraima, nem 
com os existentes sobre inativos 
no Piauí. 

O conjunto de 23 estados gas-
tou com pessoal, em valores reais, 
mais de R$ 373 bilhões em 2018. 

O montante inclui servidores ati-
vos e inativos. 

Os Estados de Rondônia 
(22,8%) e Tocantins (17,1%) fo-
ram os estados que registraram 
maior crescimento nos gastos com 
inativos. Das 23 unidades consi-
deradas, apenas o Rio de Janeiro 
e Sergipe não apresentaram au-
mento em 2018. 

Gastos com funcionalismo nos estados 
cresceram quase 3 vezes mais que o PIB

Despesas

ELIAS LUZ
REPÓRTER
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Só o Pará vende mais de 53% 
da carne consumida todos os anos 
no Rio Grande do Norte, com um 
faturamento de R$ 360 milhões. 

O Tocantins, o segundo lugar 
nesse consumo doméstico, respon-
de por 18%, faturando mais de R$ 
113 milhões. 

Só de arrecadação de ICMS so-
bre essas vendas, estes dois estados 
embolsam por ano R$ 48 milhões, 
injetados nas economias locais.

Os dados estão num estudo fei-
to a três mãos pela Associação Nor-
te-rio-grandense dos Criadores do 
RN (Anorc), Federação da Agricul-
tura do RN (Faern) e Sebrae RN. 

Eles agora servem de base para 
reavivar um proposta antiga dos 
produtores de revitalização da ca-
deia produtiva da carne do Estado, 
com forma de tirar a da informali-
dade grande parte dos pequenos e 
médios produtores locais. 

Para o presidente da Federação 
da Agricultura do RN, José Vieira, 
só revitalizando uma rede de frigo-
ríficos no Estado será possível de-
volver aos pequenos e médios cria-
dores potiguares a oportunidade de 
participar desse mercado.

“Hoje, infelizmente, só quem é 
de fora e três atravessadores no es-
tado lucram, estes, inclusive, sendo 
premiados com 75% de isenção de 
ICMS”, lembra José Vieira.

Segundo o estudo das entida-
des, com uma população de 3,4 
milhões de habitantes, o Rio Gran-
de do Norte consome por ano 85 
milhões de quilos de carne, o que 
rende para quem vende uma re-
ceita por volta de R$ 915 milhões 
anualmente – 75% disso vai para 
os Estados vendedores. “Não que-
remos e nem podemos abarcar 
toda essa demanda, mas o que 
pedimos é uma fatia para os pro-
dutores locais poderem sair da 
informalidade, crescer, investir 
em seus negócios e distribuir o re-

sultado de seu trabalho na cadeia 
produtiva”, resume o presidente 
da Federação da Agricultura do 
RN.

Hoje, de acordo com o estudo 
ao qual o Agora RN teve acesso, 
essa cadeia produtiva pode movi-
mentar R$ 50 milhões por ano em 

setores como energia, fertilizantes, 
manutenção e matéria-prima para 
benfeitorias. A indústria ligada à 
carne têm condições de faturar R$ 
100 milhões  por ano no RN, en-
quanto a venda de subprodutos do 
boi outros R$ 20 milhões por ano e 
o varejo mais R$ 140 milhões por 

ano. 
Em suas considerações finais, 

o estudo das entidades ligadas ao 
agronegócio potiguar conclui que 
há saídas para os antigos proble-
mas vividos pelo RN, pela ausência 
de uma cadeia produtiva própria 
da carne. Sem açõa efetivas do 
poder público, isso reduz drasti-
camente o emprego e a renda no 
campo no estado.

José Vieira destaca que a ini-
ciativa da prefeitura de Ceará-
-Mirim ao obter recursos privados 
para a exploração de um frigorífico, 
o que indica uma primeira saída a 
ser seguida. “A segunda saída, que 
está nas mãos do governo estadual, 
é uma alteração urgente no Proadi 
da carne que possibilite um incen-
tivo justo para quem produz”, afir-
ma. Hoje, os produtores informais 
de carne respondem pelo abate de 
100 mil animais por ano no Rio 
Grande do Norte, 25% da deman-
da, que no mercado valem por volta 
de R$ 225 milhões por ano.

O governo estimou o salário 
mínimo em R$ 1.040,00 no ano que 
vem, de acordo com o projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) divulgado nesta segunda-
-feira, 15, pelo Ministério da Eco-
nomia. Este ano, o salário mínimo 
está em R$ 998,00.

De acordo com o secretário 
especial da Fazenda, Waldery Ro-

drigues, o parâmetro para o salário 
mínimo leva em conta apenas o re-
ajuste pelo INPC acumulado e não 
foi incluído nenhum tipo de ganho 
real. Segundo ele, porém, o valor é 
apenas um parâmetro considerado 
pelo governo, e não reflete o reajus-
te que será aplicado de fato.

Existe atualmente no gover-
no uma discussão a respeito do 

reajuste do salário mínimo. Pela 
regra válida até este ano, o salário 
mínimo era reajustado pelo INPC 
do ano anterior mais o PIB de dois 
anos antes. No relatório bimes-
tral de março, a equipe econômica 
havia previsto que o índice que 
reajusta o piso nacional deve ficar 
em 4,2% este ano, o que resultaria 
num valor próximo a R$ 1.040. 

Pela regra antiga, o valor pode-
ria ficar em R$ 1.051. Para 2021, o 
mínimo previsto na PLDO é de R$ 
1.082,00. Para 2022, a estimativa é 
de R$ 1.123,00.

A política de valorização do 
salário mínimo, com reajuste 
acima da inflação, teve início for-
mamente em 2011, no governo 
Dilma Rousseff, com aprovação 

de lei sobre o assunto.
Além disso, a equipe econô-

mica projeta um déficit primário 
do Governo Central de R$ 124,1 
bilhões para o próximo ano, de 
acordo com o PLDO 2020. O va-
lor é maior do que o estipulado 
anteriormente, de R$ 110 bilhões, 
e equivale a 1,58% do PIB proje-
tado para o próximo ano.

Indústria ligada à carne têm condições de faturar R$ 100 milhões por ano no RN

RN está atrasado em políticas públicas de 
apoio à produção da carne, diz estudo
Análise da Associação Norte-rio-grandense dos Criadores do RN aponta que os Estados do Pará e de Tocantins, somente com 
arrecadação de ICMS sobre a cadeia da carne, embolsam mais de R$ 48 milhões, que acabam injetados na saúde e educação

Desenvolvimento

José Aldenir/AgoraRN

Pela primeira vez nos últimos 15 anos, o salário 
mínimo no País não terá aumento real em 2020

Projeção

MARCELO HOLLANDA
EDITOR DE ECONOMIA
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O comandante-geral da Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte 
(PMRN), coronel Alarico José Pes-
soa Azevedo Júnior, avaliou que 
a força de segurança tem se apro-
ximado mais da população neste 
começo de gestão da governadora 
Fátima Bezerra. Para ele, graças 
ao auxílio prestado pelo cidadão, 
a polícia tem conseguido resolver 
e até evitar crimes antes que eles 
aconteçam.

“Estamos trazendo o povo e 
as comunidades para dentro do 
quartel. Os comandantes estão 
indo para as reuniões e ouvindo 
a população. É uma ação que vai 
aumentar de acordo com a proxi-
midade das comunidades com a 
Polícia Militar”, disse.

Em entrevista ao programa 
Jornal Agora, apresentado das 6h 
às 7h na Rádio Agora FM (97,9), 

o comandante-geral da PM lem-
brou que o cidadão tem responsa-
bilidade de contar o policial, seja 
pelo 181, WhatsApp, ou ao parti-
cipar de reuniões. 

O coronel Alarico entendeu que 
essa integração polícia-cidadão, re-
sultou na diminuição no índice de 
violência no Rio Grande do Norte.

“A cada mês, há uma redução 
de 25% nesses índices. Já alcança-
mos 33% e 42% de redução. Se a 
PM não for ambiciosa nesse senti-
do, sempre estaremos a mercê des-
ses grupos e facções da criminali-
dade. O objetivo é ter uma média 
de 25% de redução homicídios ao 
final do ano”, explicou.

De acordo com o coronel Alarico, 
além da ajuda da população, todo o 
trabalho da Polícia Militar tem sido 
auxiliado pela integração com as 
outras forças públicas de Seguran-
ça, como a Polícia Federal, a Polícia 
Rodoviária Federal e o Instituto 
Técnico-Científico de Perícia (Itep). 

Isto, segundo ele, tem sido vital pa-
ra o combate ao crime no Estado.

“Temos uma equipe muito in-
tegrada. Tudo se soma ao esforço 
feito pelo Governo do Estado. Há 
uma grande união pelo bem da 
população. Isso já representa 90% 

das ações que estamos fazendo. Is-
so mostra que o policial é socieda-
de. Se um setor está trabalhando 
bem, os outros estarão, essa inte-
gração é muito boa para que o Es-
tado cresça e saia dessa situação 
de insegurança”.

A Polícia Militar está na ex-
pectativa de receber recursos para 
melhorar as condições de trabalho 
de seus agentes. 

O comandante-geral da Força 
espera que, da parte dos R$ 80 mi-
lhões que virão da Secretaria Nacio-
nal de Segurança Pública voltadas 
para a PM, e dos R$ 40 milhões 
oriundos de emendas impositivas, 
a Polícia Militar possa contar com 
nossas viaturas, armamentos e far-
damentos.

“Dos R$ 80 milhões, R$ 29 mi-
lhões serão destinados à Polícia Mi-
litar e R$ 21 milhões para compra 
de um helicóptero. Outros R$ 29 
milhões contemplarão compras de 
viaturas 4x4. Estamos precisando 
dela no interior do Estado para fa-
zer o patrulhamento rural. Com a 
compra dessas viaturas, fardamen-
tos, armamento, colete, guincho e 
munição, as condições do serviço 
prestado à sociedade vão melhorar”, 
apontou coronel Alarico.

Coronel Alarico Azevedo: "objetivo é a redução dos homicídios em 25% a cada mês"

PM reduz a violência ao se aproximar 
da sociedade, avalia comandante-geral
Coronel Alarico José Pessoa Azevedo Júnior diz que a integração entre a população e as forças de segurança pública se traduz 
na queda 33% dos homicídios em 2019; Polícia Militar terá R$ 29 milhões para aquisição de equipamentos e novas viaturas  

Segurança

José Aldenir/AgoraRN

O juiz de Execuções Penais de 
Natal, Henrique Baltazar sugeriu, 
no mês passados, que a queda na 
atuação das facções criminosas no 
Estado se daria em razão de uma 
trégua entre os grupos. O coronel 
Alarico José discordou, e analisou 
que o fato se deve em decorrência 
da atuação da polícia potiguar.

“Se estamos mais ostensivos, 
eles estão menos; agindo de uma 
forma mais cautelosa, sabendo 
que há uma força policial que es-
tá próxima e sendo acionada para 
chegar a esses eventos o mais rápi-

do possível. As facções criminosas 
sabem onde estão pisando, afinal 
são o crime organizado. As ações 
policiais são de suma importância 
para que possamos reduzir esses 
índices. Se não existir uma polícia 
eficiente, a criminalidade tende a 
aumentar. Se estão fazendo trégua 
não me interessa, o que interessa é 
que estamos fazendo com que eles 
saibam que existe uma ordem no 
Rio Grande do Norte, junto com 
o apoio das Forças Armadas, PF, 
PRF, Guarda Municipal e todos os 
órgãos integrados”, finalizou. Ações de segurança integradas no RN  

Integração das forças de segurança 
para combater as facções criminosas 

José Aldenir/AgoraRN

Hoje, o Rio Grande do Norte 
conta com um efetivo de 7.900 
agentes. De acordo com o coronel 
Alarico, ainda há um déficit de 
6 mil agentes. A esperança é um 
concurso público que promete au-
mentar a quantidade de policiais 
nas ruas. “Temos um concurso em 
andamento. Já terminamos a fase 
do exame médico e agora estamos 
na fase do exame físico. A empresa 
contratada pela administração re-
cebeu a relação dos aprovados, que 
foi publicada. Estamos nos reunin-
do com eles para elaborar o calen-
dário para que se possam fazer es-
ses exames; isso vai ser divulgado 
em breve”, contou o comandante.

Concurso público da Polícia Militar está 
na fase do exame físico dos aprovados

Serão formados 1 mil novos policiais

José Aldenir/AgoraRN

BONI NETO
REPÓRTER
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A Prefeitura de Parnamirim 
planeja criar dentro do espaço físi-
co do Aeroporto Internacional Au-
gusto Severo, desativado em 2014, 
um Centro Cultural sobre a parti-
cipação do Rio Grande do Norte na 
Segunda Guerra Mundial. O proje-
to está orçado em R$ 8 milhões.

Segundo o prefeito de Parna-
mirim, Rosano Taveira, a base 
oeste do aeroporto será reforma-
da para receber o público interes-
sando no tema. 

A nova estrutura vai contar 
com exposições de fotos, diários de 
guerra, uniformes e até aviões uti-
lizados na época.

O acervo será montado a partir 
de peças doadas pela Força Aérea 

Brasileira (FAB) e organizações de-
dicadas à memória da participação 
potiguar durante a Segunda Guer-
ra Mundial. A expectativa é de que 
o memorial seja aberto ao público 
até o fim do ano.

No início da semana, o prefei-
to Rosano Taveira foi até Brasília 
para firmar parcerias com o Mi-
nistério da Aeronáutica. “Estamos 
propondo uma união de esforços 
para o resgate de um espaço que 
além de alavancar o turismo em 
Parnamirim, fomenta o desenvol-
vimento em nossa cidade”, desta-
cou Taveira. 

O secretário Municipal de Fi-
nanças, Planejamento, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico, 

Giovane Júnior, explica que desen-
volve um circuito histórico e cultu-
ral com a utilização de diferentes 
equipamentos e espaços, em Natal 
e em Parnamirim, diretamente 
ligados com esse período. “Parna-
mirim terá seu capítulo contado, 
dentro dessa história, através do 
resgate de três espaços considera-
dos ícones, que são os prédios onde 
funcionavam o teatro, o hospital e 
o comando geral, no período da se-
gunda guerra”, finalizou.

Atualmente, apenas a pista 
de pouso do aeroporto é utiliza-
da. A estrutura foi incorporada 
aos serviços da Base Aérea de 
Natal (BANT), que é administra-
da pela FAB. Aeroporto Internacional Augusto Severo foi fechado em 2014

Augusto Severo deve receber Centro 
Cultural sobre a 2ª Guerra Mundial
Projeto está orçado em R$ 8 milhões e vai contar com a participação da Força Aérea Brasileira e de organizações dedicadas à 
preservação da memória da participação potiguar durante os eventos do conflito bélico ocorrido entre os anos de 1939 a 1945

Memória

José Aldenir/AgoraRN

O presidente Jair Bolsonaro 
confirmou no domingo passado, 
14, que vai convocar de mais de 
mil policiais federais aprovados em 
concurso público no ano passado.

Junto com o pacote anticrime, 
proposto pelo ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio Moro, 
e que está em tramitação no Con-
gresso Nacional, a nomeação do 
novo efetivo para a Polícia Federal 
faz parte do plano para combater 
o crime organizado e a corrupção 
no país.  “O objetivo é compor 
gradativamente o quadro de in-
teligência, como no trabalho da 
Lava-Jato (combate à corrupção) 
e outros serviços de segurança 

nacional dentro do orçamento pos-
sível destes primeiros 100 dias de 
mandato”, escreveu Bolsonaro em 
sua conta no Twitter.

 O concurso previa a contra-
tação de 500 pessoas, com nível 
superior de escolaridade, para as 
cinco carreiras policiais: 150 para 
delegado; 60 para perito criminal 
federal; 80 para escrivão; 30 para 
papiloscopista e 180 para agente 
de polícia federal. Os aprovados 
estão em fase de convocação para 
a última etapa do concurso, que é 
o curso na Academia Nacional de 
Polícia. A formação dura aproxi-
madamente cinco meses e tem ca-
ráter eliminatório. Polícia Federal terá mais mil agentes que vão combater o crime organizado

Governo Bolsonaro vai convocar mil 
policiais federais do concurso de 2018

Chamemento

José Aldenir/AgoraRN

A Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Infraestrutura 
(Semov) iniciou nesta segunda-
-feira, 15, a ação para recuperar 
o asfalto nas avenidas Alexan-
drino de Alencar, no Alecrim, e a 
Prudente de Morais, no Tirol. De 
acordo com o secretário Tomaz 
Neto, titular da Semov, as equipes 
do setor de conservação estão com 
o serviço nas duas avenidas. “São 
vias de intenso fluxo de veículos. 
Fora elas, também estamos com 
o trabalho na Avenida Felizardo 
Moura, no Bairro Nordeste, via 
fundamental de ligação das zonas 
Oeste e Norte”, explicou o secretá-
rio de Obras Públicas. 

Prefeitura recupera 
Alexandrino de 
Alencar e Prudente 
de Moraes

Pavimentação
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Estamos em Lisboa, Senhor Redator. Por uma 
noite, a caminho de Paris. Apenas algumas horas, 
mas inevitáveis para acomodar o vôo que prefe-
rimos fazer. Tempo de uma boa caminhada e um 
jantar, se tanto. Amanhã, antes do meio-dia, reto-
mamos as malas e vamos voando de novo. Viajar 
- eis um lugar comum - é uma arte que exige en-
cantamento e atenção, posto que o mundo daqui, 
como o mar da infância, não tem cabelos. É bom 
ter cuidado e não desafiar convenções.

Os portugueses venceram a crise e por isso a 
vida explode em cada esquina. Eles vivem como 
sempre foram, calmos e simples, mas agora convi-
vendo com gente do mundo inteiro. Há um concer-
to de vozes nas calçadas e ruas, praças, nas lojas e 
nos restaurantes, como se a Lisboa de ontem, que 
conheço há uns trinta anos em viagens quase anu-
ais, revivesse um processo de cosmopolitização. É 
de novo um lugar do mundo, como naquele tempo 
épico das navegações.

Não bastasse a grande presença de brasileiros 
comuns e anônimos que vieram buscar uma nova 
esperança de vida, num movimento de migração 
que se acentuou nos últimos anos, além de es-
tudantes que se multiplicam nos cursos de pós-
-graduação, principalmente nas universidades de 
Coimbra e Nova de Lisboa, nossos escritores estão 
nas vitrines das melhores livrarias. De Jorge Amado 
a Clarice Lispector, além dos poetas brasileiros que 
começam a chegar com sua poesia.  

O próprio Rio Grande do Norte tem seu lugar 
nas bancas de jornal onde brilha a revista Bzzz, fei-
ta ai, mas também concebida aqui, com a presença 
da jornalista Eliana Lima que estuda em Lisboa, sem 
deixar de ter os olhos cá e lá. A Lisboa de Câmara 
Cascudo que nas melhores editoras portuguesas 
fixou sua fisionomia intelectual. Não bastassem os 
livros, publicou ensaios na ‘Revista do Ocidente’ e 
‘Revista de Etnografia do Porto’, ícones da etno-
grafia portuguesa. 

Quem percorre seus velhos e bons alfarrabis-
tas sente muito bem a grandeza da biografia de 
Fernando Pessoa, um monumento que os portu-
gueses reverenciam como a mais completa já pu-
blicada até hoje. Foi erguida magistralmente pelo 
advogado e escritor José Paulo Cavalcanti que 
mantém em Recife um dos maiores acervos do 
poeta. Sem descuidar de detalhes como uma das 
versões do célebre retrato de Almada Negreiros, 
além de objetos pessoais valiosíssimos. 

Vou escrevendo e é como se flutuassem no mar 
da memória pedaços daqui e dali que nos ligam in-
telectualmente a Portugal. Em 1954 - distante dos 
livros, consulto o Google para ter certeza da data 
- a Portugália Editora, de Lisboa, lançou mais um 
título da coleção de antologias: ‘Líricas Brasileiras’, 
seleção de José Osório de Oliveira. Lá estão dois 
poemas de Auta de Souza - ‘Agonia do Coração’ 
e ‘Fio Partido’. Por hoje é só, Senhor Redator. Até 
amanhã, lá de Paris. 

Pernoite em Lisboa

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
LUTA

Os portugueses também 
lutam por uma previdência mais 
humana. Aqui a idade mínima 
proposta para a aposentadoria 
chega a 69 anos. Mesmo longe-
vos, eles alegam que é muito. E 
contestam.

TURISMO
Está no velho e tradicional 

Diário de Notícias: só em Lisboa o 
turismo representa anualmente a 
bagatela de dez bilhões de euros 
e um mercado de trabalho direto 
em torno de 150 mil pessoas.

‘TENEBROSO’
Essa é a expressão usada pelo 

jornal no título forte da sua pri-
meira página ao dizer da fuga de 
brasileiros para Portugal. Para 
o jornal, cresce as migrações de 
brasileiros com medo do futuro.

DUNAS
Quem olhar a edição da 

revista Exame que está nas 
bancas, ai e aqui, vai encontrar 
matéria sobre as arenas cons-
truídas para a copa. A Arena 
das Dunas é símbolo do prejuízo 
de R$ 15 milhões.

DADO
Está na Exame: “Arena das 

Dunas, em Natal: 15 milhões de 
reais perdidos de 2014 a 2016; de 
lá pra cá a conta é desconhecida”. 
Com legenda sobre a bela foto da 
Arena numa Natal exuberante.

GRITO
O sucesso da revista Ti-

meOut da semana é a cantora 
brasileira Maria Beraldo, uma 
metade loura de cabelos com-
pridos; outra morena de cabelos 
pretos e curtos. É o novo ícone 
da beleza LGBT. 

BEIJO
No dia mundial do beijo, 

todos os beijos no caderno 
especial do Diário de Notícia: 
de Rodin a Klint, sem esque-
cer aquele famosíssimo beijo 
do Hotel de Ville, de Roberto 
Doisneau, de 1950.

PALCO

ARMÁRIO
A editora Porto batendo 

recordes com a edição em 
português do livro ‘No Armário 
do Vaticano, poder, hipocrisia, 
homossexualidade’, do francês 
Frédéric Martel. São 645 pági-
nas por 19 euros.  

PUDOR
País de declarada formação 

católica, a editora evitou adotar o 
mesmo título da edição francesa, 
‘Sodoma’. Sem previsão certa de 
lançamento da edição brasileira. 
Os fofoqueiros que aguardem.

OUSADIA
A crítica portuguesa considera 

ser o mais ousado relato sobre a 
questão da homossexualidade no 
Vaticano até hoje. O olho de Mar-
tel não ficou só do lado de fora. 
Pulou os muros de São Pedro. 

ALIÁS
Martel foi além de todos os 

limites. Narrou orgias sempre 
abafadas nas camarinhas do 
próprio Vaticano envolvendo 
cardeais, padres e freiras. Do 
rol de escândalos nem a guarda 
suíça escapa.

POESIA
Duas reuniões de poemas 

nas vitrines das livrarias 
de Lisboa considerados dois 
monumentos que os portugueses 
esperavam ter na estante: as 
poesias reunidas de Adília Lopes 
e Mário Cesariny.

DETALHES
De Adília Lopes, ainda viva e 

produzindo, ‘Dobra’ é a reunião 
de sua poesia até agora; A poesia 
de Mário Cesariny é completa. 
O grande poeta faleceu em 2006, 
aqui em Lisboa, já aos 83 anos.  

FOTO
A foto que ilustra a crônica 

de hoje é da igreja de N. Senho-
ra dos Mártires, no Chiado, cen-
tro de Lisboa. Os portugueses 
festejam o Domingo de Ramos, 
a entrada triunfal de Jesus em 
Jerusalém.  

CAMARIM

CENA
Causou espanto, aqui em Portugal, em pelo 
menos dois jornais, as tolices do ex-ministro 
Ricardo Vélez, da educação, agora quando de 
sua queda. Foram lembradas as frases contra o 
brasileiro, a obrigação de cantar o hino nacional 

nas escolas e a proibição de livros de conteúdo 
voltado para a discussão de gêneros.  O mundo 
cabe na tela de um telefone e o ridículo também. 
Nos jornais portugueses, por exemplo, o governo 
Bolsonaro corre o risco de ‘derreter’. É a expres-
são usada.

“ “Acho piada a quem
se tortura para escrever”.

Germano Almeida,
romancista português. 

Rejane Cardoso
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

Meus olhos ardem por Paris
“Cinzas caem sobre nós”. Assim estampou o 

site do jornal Le Fígaro, nos primeiros minutos 
em que o fogo ergueu suas labaredas no céu 
de Paris. A notícia já corria o mundo, levando no 
seu rastro uma tragédia para marcar para sem-
pre a história da humanidade, a nossa história, a 
partir do século X.

A Catedral de Notre-Dame, um dos patrimô-
nios mais esplendorosos da Europa, marco da 
arquitetura, templo sagrado para os católicos, 
ponto turístico de culto para todos os povos, 
queimando diante dos nossos olhos estáticos 
na terrível imagem da TV. Um dia para não mais 
esquecer, um dia de estupefação.

Sei o peso da perda de vidas humanas no 
atentado que derrubou as Torres Gêmeas de 
Nova York, mas não consigo controlar o senti-
mento de entender como maior tragédia para 
a história o incêndio de Notre-Dame. Nenhuma 
vida perdida no fogo, mas milhões de vidas atin-
gidas pela sua representação.

Os milhares de mortos no WTC em 2001 
compõem o cenário tenebroso da maior tragé-
dia da segunda metade do século XX, mas as 
chamas engolindo parte substancial de Notre- 
Dame é uma enorme tragédia num período de 
vários séculos, unindo os muitos significados nas 
milhões de visitas ali.

Era minha região preferida de Paris, em espe-
cial pela lateral com a velha livraria Shakespeare 
and Company, onde por vezes me plantei na 
calçada observando turistas flanando entre a “Ile 
de la Cité” e “Ile de Saint-Louis”. Fiz as primeiras 
fotos em sua fachada, nas gárgulas, profetas e 
evangelistas.

Entrar em Paris, para mim, se repete um mes-

mo ritual: depois de chegar ao hotel, a primeira 
visita é a livraria fundada há exatos 100 anos 
pela escritora e editora americana Sylvia Beach. 
Uma sensação indescritível aquela calçada dian-
te da grandiosidade arquitetônica da catedral, 
isso sim é uma imersão.

Na primeira vez que adentrei suas portas, 
misturado a centenas de japoneses, coreanos, 
russos, poloneses, brasileiros, consegui cegar 
os olhares de vigília e fiz fotos dos vitrais que 
resistiram aos bombardeios nazistas. A narrativa 
é arrepiante: padres e fiéis enterrando arte em 
pedaços para recompor depois.

O fogo que consumiu onze séculos impôs ao 
mundo, e não só à França, uma perda irrepará-
vel. Impossível não ter a mente e o peito invadi-
dos por uma angustiante sensação de estar no 
meio das chamas. E não há nada de catolicismo 
ou cristianismo nesta tristeza, mas de culto à 
simbologia da arte.

É difícil e quase impossível elencar, por 
exemplo, os dez maiores símbolos de Paris, ela 
própria um símbolo da trajetória humana. Mas, 
certamente, Notre-Dame divide com a Torre 
Eiffel e com o Museu do Louvre os desejos de 
consumo de onze entre dez turistas que optam 
pela França como destino.

Imagino-me lá de novo, na porta da Shakes-
peare and Company, triste pelo fogo, tonto de 
fumaça, delirando na dor de todos. Por mim 
passam em pânico, com baldes d’água, os fan-
tasmas de Josephine Baker, Hemingway, James 
Joyce, Ezra Pound, Orwell, John dos Passos, Ger-
trude Stein, T. S. Eliot e uma legião de estrangei-
ros que, como nós todos, querem Paris em festa 
sempre.

MANCHETES FRANCESAS
“Notre-Dame de Paris, um 

monumento no coração da cidade em 
mais de 850 anos de história francesa”. 
Uma das manchetes de ontem no 
site do Le Fígaro. “Notre-Dame em 
chamas: é impossível, impossível o que 
está acontecendo”. E uma manchete no 
site do diário Le Parisien.

MANCHETES FRANCESAS II
“Um incêndio devastador em 

Notre-Dame de Paris, assombro 
planetário”. Manchete no site do jornal 
Liberation. “A catedral de Notre-Dame 
devastada pelas chamas”, estampou 
o Le Monde ontem. “Notre-Dame de 
Paris queima, não há certeza de poder 
parar a propagação”, disse o L’Est 
Républicain.

MENTIRA
O ex-governador Robinson Faria 

usou seu perfil nas redes sociais para 
desmentir trechos da propaganda 
do governo Fátima Bezerra sobre 
o projeto do Banco Mundial que 
segundo ele não foi encerrado e sim 
prorrogado até 2021 com aval do 
Governo Federal. “Não é verdade que 
ela salvou”, disse.

EFICIÊNCIA
O episódio com a propaganda do 

governo do PT e a reação de Robinson 
Faria remetem aos anos do governo 
José Agripino, quando o único petista 
com mandato era Junior Souto. Ao 
ver a publicidade do “Ganhe Já”, 
declarou na Assembleia Legislativa: 
“competente não é o governo, e sim a 
Dumbo”.

LICITAÇÃO
Duas agências foram 

desclassificadas no certame 
publicitário da Assembleia 
Legislativa por pequenos equívocos 
digitas na formatação da proposta. 
O caso mais grave, de um julgador 
prestando serviço a um licitante, 
passou sem problema como se fosse 
algo normal numa licitação pública.

INVASÕES
Bolsonaro cumpriu o prometido 

e desidratou o MST, que perdeu 
força nos atos de invasões em prédios 
públicos e fazendas privadas. Em cem 
dias de governo, uma invasão apenas, 
segundo dados do Incra. No mesmo 
período do ano passado, foram 43 
ocorrências de invasão e depredação.

DO CARIBE
O empresário Joacy Mafra – 

um velho amigo de adolescência 
- retornou domingo de Punta 
Cana, na República Dominicana, 
onde promoveu convenção da 
sua Agronorte. E trouxe na 
bagagem uma seleção de charutos 
caribenhos, que o colunista 
agradece a generosidade do mimo.

FAGNER
A Livraria Cultura em Fortaleza 

deverá registrar hoje um recorde 
de público com o lançamento da 
biografia “Fagner – Quem Me 
Levará Sou Eu’, escrito durante 
3 anos pela jornalista Regina 
Echeverria. O biografado e a biógrafa 
estarão autografando o livro da 
Editora Agir a partir das 18h30.

SUSPENSE
A produção cinematográfica 

indiana vem a cada ano 
surpreendendo o Ocidente com 
filmes de grande qualidade, dotados 
de bons roteiros e interpretações, 
como na excelente trama “Mom” 
(Mãe), um thriller de vingança 
materna e feminina depois que uma 
adolescente é estuprada.

SHAZAM
Enquanto as novas gerações 

correm aos cinemas para assistir 
a nova produção da DC Comics, o 
serviço de streaming Oldflix (www.
oldflix.com.br) oferece em sua grade 
os 12 episódios do histórico seriado 
“Aventuras do Capitão Marvel”, de 
1941, estrelado pelo ator Tom Tyler.

FUTEBOL
Hoje retornam as rodadas da 

Champions League com dois jogos 
no meio da tarde, com transmissão 
na TV e Facebook. O Barcelona 
recebe o Manchester United e 
precisa de um empate pra seguir. A 
Juventus encara o Ajax em Turim 
com esperança de vitória após o 
empate na Holanda.

BECO DA FAMA
A presença maciça de playboys 

palumbinos e marombados tiroleses 
no Beco da Lama tem não está nada 
boa para os bebuns, malucos e pedintes 
que ao longo de décadas circulavam 
tranquilamente no meio da boemia. 
Estão sofrendo empurrões e piadinhas 
como se fossem invasores. 

“ “Paris responde a tudo
que um coração deseja”.

(Frederic Chopin)
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O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) instau-
rou procedimento preparatório na 
segunda-feira, 15, para apurar a 
legalidade da atuação da Polícia 
Militar e do Departamento de 
Estradas e Rodagens (DER) ao 
fiscalizar prestadores de serviço 
de transporte remunerado privado 
individual de passageiros, como o 
aplicativo Uber.

A medida foi tomada após a 
polêmica ação promovida pelo Co-
mando de Policiamento Rodoviário 
Estadual e da direção do DER no 
último sábado, 13, na entrada do 
Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves, em São Gonçalo do Ama-
rante, em que um grupo de pres-
tadores de serviços de transporte 
reclamou que foi impedido de atuar 
na região.

Segundo a portaria que instau-
rou o procedimento preparatório, 
assinada pelo promotor Wendell 
Beetoven Ribeiro Agra, a Polícia 

Militar e o DER terão de esclarecer 
a atuação dos agentes do CPRE 
na fiscalização aos prestadores de 
serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Passada toda a polêmcia, na 
manhã da segunda-feira, 15, no 
Gabinete Civil do Estado, repre-
sentantes do Governo realizaram 
encontro com representantes dos 
motoristas de aplicativos. 

De acordo o Executivo, a ope-
ração realizada pelo DER teve 
caráter educativo e visava coibir 
somente o transporte clandestino 
de passageiros. 

“No que compete ao Governo 
do Estado, nós vamos continuar 
atuando, não podemos nos omitir 
porque diz respeito à segurança da 
população”, explicou o secretário-
-chefe do Gabinete Civil, Raimun-
do Alves.

O diretor geral do DER, Mano-
el Marques, explicou que será feita 
também campanha educativa para 

alertar os passageiros acerca dos 
perigos em utilizar transporte não 
legalizado, como falta de seguro pa-
ra o cliente, em caso de acidente, e 
de garantia de que o motorista tem 
a documentação em dia.

O presidente da Associação de 
Motoristas Autônomos por Apli-
cativos do RN (Amapp), Evandro 
Henrique, elogiou a atuação do 
Governo e a disponibilidade em 
prontamente atender a categoria 

para uma reunião a fim de escla-
recer os fatos. Já que, a princípio, 
entendeu-se que a operação visava 
impedir o trabalho dos motoristas 
de aplicativos. Ele explicou ainda 
que a fiscalização é de interesse 
dos motoristas que trabalham 
dentro da legalidade. “Damos total 
apoio. Nosso trabalho precisa ser 
feito e temos a tranquilidade de de-
senvolvê-lo sem a interferência de 
clandestinos”, ressaltou. Segundo 
dados da Amapp, na região Metro-
politana de Natal existe cerca de 
7 mil motoristas de Uber e de 99 
Pop, sendo aproximadamente 300 
mil usuários.

A reunião foi realizada a par-
tir do pleito da vereadora de Nina 
Souza (PDT). A governadora Fáti-
ma Bezerra não participou do en-
contro. A parlamentar municipal é 
autora do projeto de lei que regula-
menta o funcionamento de aplica-
tivos de transporte de passageiros 
na capital potiguar.

Região Metropolitana de Natal tem 7 mil motoristas de aplicativos de transporte

MP investiga atuação da PM e do DER na 
fiscalização do transporte por aplicativo
Medida ocorre após ação do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) e do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Rio Grande do Norte (DER) no último sábado, 13, no acesso ao Aeroporto de São Gonçalo do Amarante

Parceria

José Aldenir/AgoraRN
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SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação e 
homologação da Concorrência nº 00008/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa para 
confecção de material gráfico do evento COPA de Futebol 7 Society para atender ao SEST 
Unidade B29 Natal/RN, em favor das empresas Flor de Liz Serviços Gráficos Eireli no valor total 
de R$ 905,00 (novecentos e cinco reais) e Ramon Francisco de Oliveira no valor total de R$ 
298,50 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)  15/04/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00010/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação 
de empresa especializada em serviços gráficos (banner e panfleto) para atender o SEST 
Unidade B29 Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a pro-
posta será no dia 02/05/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 30/04/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, s/n, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licita-
cao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

EDUARDO DE PAULA MELO, CPF nº 043.326.334-23, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Regularização de Operação, com prazo de validade até 04/04/2021, em favor de uma 
Criação de Animais (Bovinocultura), localizado na Faz. Astúrias, s/n, Distrito de Califórnia, 
São Gonçalo do Amarante/RN.

EDUARDO DE PAULA MELO 
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

CENTRAL EOLICA CARRASCO LTDA, 21.102.461/0001-45, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Prévia, com prazo de validade até 05/04/2021, em favor do empreendimento Comple-
xo Eólico Carrasco, localizado na zona rural do município de Pedro Avelino/RN.

Carlos Viana
Procurador Central Eólica Carrasco LTDA

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

CENTRAL EOLICA CARRASCO LTDA, 21.102.461/0001-45, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Prévia, com prazo de validade até 12/04/2021, em favor do empreendimento Comple-
xo Eólico Deus nos Guie, localizado na zona rural do município de Pedro Avelino/RN.

Carlos Viana
Procurador Central Eólica Carrasco LTDA

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

CENTRAL EOLICA VARZEA CERCADA LTDA, 21.053.513/0001 -30, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia, com prazo de validade até 12/04/2021, em favor do empreendimento 
Complexo Eólico Várzea Cercada, localizado na zona rural do município de Macau/RN.

Carlos Viana
Procurador Central Eólica Várzea Cercada LTDA

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

José Queiroz Do Nascimento CPF: 704.288.594-53, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada - LS, para Extração de Areia, numa área de 24,08 (há) no leito do rio, zona 
rural no Município de Carnaubais/RN

JOSÉ QUEIROZ DO NASCIMENTO
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

VIVARA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ nº 23.765.533/0001-60, torna público 
que requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada, para uma Indústria (Agua Mineral), 
localizado na Rod BR 317, nº52, Ribeiro, São José do Mipibu/RN.

VIVARA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS POTENGI LTDA   – CNPJ nº23.423.005/0001-22 
torna público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 
15/04/2019, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para funcionamento de um 
Posto de Combustível na AVENIDA INDUSTRIAL JOÃO FRANCISCO DA MOTA 127 – 
BOM PASTOR - NATAL /RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solici-
tação de qualquer esclarecimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO

Touros/RN, 15 de abril de 2019

 A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, 
destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo 
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e demais Secretarias 
deste Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. Data/hora/local: 03 de maio de 2019, às 14 Horas, Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª Andar, Centro – Cep 
59.584-000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos estão disponíveis na 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, no Horário das 08h às 
14h, no site http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 013/2019 – PMT

Thiago Antunes Bezerra
Pregoeiro

Thiago Antunes Bezerra - Pregoeiro

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a licitação a 
seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E DESPORTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, 
ÓRGÃOS E SETORES DESTE MUNICÍPIO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. Data/hora/local: 06 de maio de 2019, às 09 Horas, Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª Andar, 
Centro – Cep 59.584-000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos estão disponíveis 
na Comissão Permanente de Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, no Horário das 08h às 14h, 
no site http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

Touros/RN, 15 de abril de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 014/2019 – PMT

Já somam 18 os casos de 
raiva confirmados em morce-
gos no Rio Grande do Norte 
em 2019. O número preocupa 
o Programa de Controle da 
Raiva da Secretaria de Esta-
do da Saúde Pública (Sesap), 
já que a doença – quando 
transmitida do animal para 
o homem – resulta em morte 
em quase 100% dos casos.

O número de animais 
com diagnóstico laboratorial 
de raiva em 2019 já está três 
vezes maior do que os três 
primeiros meses de 2018. Du-
rante todo o ano de 2018, fo-
ram registrados 35 morcegos 
positivos para raiva no RN e, 
somente nos três primeiros 
meses de 2019 e nos 10 dias 
iniciais de abril, já são 18 
morcegos com raiva no estado 
e 1 caso em bovino.

“Os morcegos identifi-
cados com raiva no RN são 
sobretudo de áreas urbanas. 
Fato que aumenta ainda 
mais a nossa preocupação em 
decorrência da densidade po-
pulacional nas cidades. Das 
espécies identificadas predo-
mina o Molossus molossus, 
morcego que tem o hábito de 
se alimentar de insetos. Es-
ses animais estão muito bem 
adaptados ao meio urbano”, 
explicou Alene Castro, vete-
rinária da equipe do Progra-
ma de Controle da Raiva da 
Sesap.

Auumento nos 
casos de raiva em 
morcegos deixa 
Sesap em alerta

Perigo

A raiva pode matar humanos 

José Aldenir/AgoraRN
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São Paulo e Corinthians em-
pataram neste domingo, 14, no 
Morumbi, no primeiro duelo da 
decisão do Campeonato Paulista. 
Com isso, nenhum dos dois leva 
vantagem para a partida de vol-
ta, no próximo domingo, 21, em 
Itaquera — nova igualdade leva a 
decisão para os pênaltis.

O primeiro tempo teve muita 
correria, troca de passes, mas pou-
ca objetividade. O São Paulo teve 
a melhor chance, no fim da etapa, 
em cabeçada de Arboleda salva em 
cima da linha pelo goleiro Cássio 
em defesa de duas fases. Antes, 
em chute de Everton Felipe, a bola 
desviou no braço do zagueiro corin-
tiano Manoel, mas o árbitro Luiz 
Flávio Oliveira, após pedir a ajuda 
do VAR optou por dar escanteio.

O melhor no primeiro tempo, 
no entanto, foi corintiano. Clayson 
foi o mais acionado, com espaço 
pela esquerda do ataque alvinegro. 
O ala abria, mas errava no último 
passe. Gustavo, muito marcado, 
não conseguiu sair para buscar a 
bola. Do outro lado, com Jadson, o 
Corinthians tentava jogadas aére-
as, mas esbarrava no paredão tri-
color. Antony, com a mesma função 
que Clayson pelo São Paulo, esbar-
rava na boa marcação de Carlos e 
Ralf.

Com a entrada de Hernanes no 
lugar de Gonzalo Carneiro, no in-
tervalo, o São Paulo ganhou volu-
me de jogo no segundo tempo. Mais 
dinâmico, arriscou chutes de fora 
da área e trocou passes de maneira 
mais objetiva. Aos 12, Cássio sal-

vou bom chute do veterano. Her-
nanes voltaria a arriscar bem, aos 
37. Dois minutos depois, chute de 
Luan desviou em Clayson e quase 

enganou Cássio.
O Corinthians se recolheu no 

segundo tempo, e as jogadas ra-
rearam. Na única chance clara de 

gol, Henrique cabeceou jogada de 
escanteio para fora. O VAR voltou 
a apareceu no último minuto de jo-
go, em lance normal no ataque do 
Corinthians. O juiz esperou cinco 
minutos para dar a decisão, sob os 
gritos de vergonha da torcida são-
-paulina, única no estádio.

Com o resultado, o São Paulo 
segue sem vencer clássicos no Pau-
listão: dos seis que disputou, per-
deu três e empatou outros três. O 
Corinthians venceu três, empatou 
dois e perdeu um, para o Santos, no 
jogo de volta da semifinal. O Corin-
thians volta a campo na quarta-fei-
ra, 17, contra a Chapecoense, pela 
Copa do Brasil em Chapecó. Des-
classificado da Libertadores, o São 
Paulo só volta a jogar em Itaquera, 
no próximo domingo, 21.

São Paulo não conseguiu furar o bloqueio corintiano durante a primeira partida

São Paulo e Corinthians ficam no 0 a 0 
na primeira partida da final do Paulistão
Partida terminou sem gols no Morumbi; com este resultado, um novo empate em Itaquera, casa do Corinthians, na próxima 
semana, leva decisão do título estadual para os pênaltis; Tricolor não vence o torneio desde 2005 e amarga grande jejum 

Estadual

Daniel Vorley

Marquinhos Gabriel comemora gol pelo Cruzeiro neste domingo, no Mineirão

Na primeira perna da decisão 
mineira, o Cruzeiro aproveitou o 
mando de campo, venceu o Atléti-
co-MG por 2 a 1 e agora precisa de 
um empate para levantar a taça. 
No Mineirão, 90% cruzeirense, os 
gols foram marcados por Marqui-
nhos Gabriel e Léo (Cruzeiro) e 
Ricardo Oliveira (Atlético-MG). O 
Galo foi comandado por Rodrigo 
Santana, treinador do sub-20 que 
assumiu interinamente a posição.

A decisão foi muito movimenta-
da e pegada, com ambas as equipes 
criando chances de gol e disputan-
do todas as bolas. A primeira foi do 
Atlético-MG, aos 4 minutos, com 
Fábio espalmando chute de fora da 

área de Luan, que voltou a assus-
tar os cruzeirenses mais tarde.

O Cruzeiro chegou bem aos 23 
minutos, com Rodriguinho chutan-
do com perigo. Aos 42, Luan voltou 
a aparecer para o Atlético, com ca-
beçada que explodiu no travessão. 

A resposta do Cruzeiro veio de 
modo definitivo: aos 45, Marqui-
nhos Gabriel recebeu de Fred na 
intermediária, botou na frente pela 
ala esquerda e bateu. O chute era 
para ser cruzado, mas desviou em 
Leonardo Silva e morreu no fundo 
do gol. 1 a 0.

A segunda etapa começou fre-
nética. O Atlético, então, foi com 
tudo. Com 10 minutos, Ricardo 

Oliveira venceu a batalha. Chará 
recebeu na área, pela ponta es-
querda, cruzou e o camisa 9, com a 
canhota, empatou o jogo.

A resposta do Cruzeiro foi na 
mesma moeda. Aos 15 minutos, 
Robinho cobrou escanteio e Dedé 
desviou de cabeça, recolocando os 
mandantes na frente. 

Aos 45 minutos, o Atlético teve 
a grande chance de empatar. Geu-
vânio fez ótima jogada pela direita 
e cruzou. Chará bateu com Fábio já 
fora da jogada, mas a bola foi para 
fora. No fim, Rafinha, do Cruzeiro, 
e Adilson, do Atlético, levaram o 
cartão vermelho. O jogo da volta 
será no domingo que vem, dia 21.

Cruzeiro bate Atlético-MG e jogará por 
empate para ser campeão mineiro 

Em vantagem

GazetaPress
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O Comitê de Ética da Federa-
ção Internacional de Futebol (Fifa) 
considerou o ex-presidente da Con-
federação Brasileira de Futebol 
(CBF), José Maria Marin, culpado 
por recebimento de propina.

Com isso, ele foi banido de 
qualquer atividade relacionada ao 
futebol pelo resto de sua vida. Ma-
rin está preso nos Estados Unidos 
desde 2017.

A Fifa também impôs uma 
multa de 1 milhão de francos suí-
ços (cerca de R$ 3,2 milhões). Se-
gundo a Fifa, Marin, ex-governa-
dor de São Paulo de 1982 a 1983, 
foi notificado nesta segunda-feira, 
15, data a partir da qual começam 
a valer as sanções.

Segundo a federação, Marin se 
envolveu em diversos esquemas de 
pagamento de propina de 2012 a 
2015, em relação a contratos com 
empresas de mídia e marketing de 
direitos de transmissão de eventos 
esportivos da CBF, da Confede-
ração Sul-Americana (Conmebol) 
e da Confederação das Américas 
Central, do Norte e Caribe (Con-
cacaf).

Outro ex-presidente da CBF, 
Marco Polo Del Nero, já tinha rece-
bido as mesmas punições em abril 
de 2018, pelas mesmas irregulari-
dades.

Marin, de 86 anos, atualmente 
cumpre prisão nos Estados Uni-
dos, onde foi condenado em agosto 
de 2018 pelos mesmos casos de 
suborno e propinas punidos ago-

ra pela Fifa. A Corte Federal do 
Brooklyn, em Nova York, acusou 
o ex-dirigente brasileiro de re-
ceber cerca de R$ 23 milhões de 
empresas em troca da liberação de 
contratos para a transmissão de 
televisão e para ações de marke-
ting de competições como a Copa 
América e a Copa Libertadores da 
América. 

Ex-chefe da CBF, José Maria Marin está preso nos Estados Unidos desde 2017

Zé Maria Marin é banido do futebol 
e pagará multa de R$ 3,2 milhões
Segundo a Fifa, Marin se envolveu em diversos esquemas de pagamento 
de propina de 2012 a 2015, em relação a contratos com empresas de mídia

Ex-presidente da CBF

Tomaz Silva / Agência Brasil

Luiz Flávio de Oliveira apita 
o primeiro jogo da final do 
Campeonato Potiguar 2019

Quadro FIFA

Árbitro apitou no último domingo, 14, o clássico entre São Paulo e Corinthians

Guilherme Artigas / Fotoarena

Em audiência pública realiza-
da pela Comissão de Arbitragem 
de Futebol Profissional do RN, o 
árbitro Luiz Flávio de Oliveira (FI-
FA-SP) foi o escolhido para coman-
dar o primeiro jogo da decisão do 
Campeonato Potiguar 2019 entre 
ABC e América.

A escolha aconteceu na tarde 
desta segunda-feira, 15, na sede 
da FNF. O árbitro apitou neste do-
mingo o clássico entre São Paulo e 
Corinthians, pela final do Campeo-
nato Paulista.

Foram escolhidos ainda Marce-
lo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e 

Emerson Augusto de Carvalho (FI-
FA-SP) como árbitros assistentes. 
O quarto árbitro será o potiguar 
Tarcísio Flores da Silva (CBF-RN).

A primeira partida da final do 
Estadual acontece nesta quarta-
-feira, às 21h30, no Estádio Fras-
queirão, em Natal. O segundo jogo, 
agendado para a quarta-feira da 
semana que vem, acontecerá na 
Arena das Dunas, com mando de 
campo do América. O Alvirrubro 
conseguiu essa vantagem por ter 
sido o primeiro colocado na classi-
ficação geral do torneio. Foram 31 
pontos ganhos, contra 29 do ABC.


