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Governo Bolsonaro 
libera R$ 1,5 bilhão 
para educação

Delegado teria 
cobrado para não 
investigar jogos

Juiz cobra chamada 
de novos agentes 
para Alcaçuz

Ministro da Educação 
defende cobrança em 
pós-graduações

Ministério da Economia
usou parte de reserva de
emergência para evitar um
novo contingenciamento.

Agora, ele poderá responder 
pelos crimes de corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro e 
formação de quadrilha.

Novas 700 vagas serão abertas 
no presídio até o meio do ano, 
o que, para Henrique Baltazar, 
obriga Estado a reforçar pessoal.

Abraham Weintraub defendeu 
medida, que hoje que não é 
prevista em lei, durante sessão 
na Câmara Federal.

Após protestos 03 Operação Forró 05 Sistema penitenciário 05 Sugestão 05

Moisés marcou o único gol 
do jogo já nos acréscimos, e 

contou com a ajuda do goleiro 
Andrey para garantir a vitória 
palmeirense longe de casa.

COPA 
DO 
BRASIL

Palmeiras marca 
no fim e vence o 
Sampaio por 1 a 0
Verdão bateu o time 
maranhense fora de casa e 
largou em vantagem por 
vaga nas quartas de finais

Copa do Brasil 16

Presidente Jair Bolsonaro recua em decreto 
das armas e proíbe fuzil para cidadãos comuns.

SONHO DO FUZIL
MAIS DISTANTE

Armas 07

Presidente Jair Bolsonaro recua em decreto 
das armas e proíbe fuzil para cidadãos comuns.

César Greco / Palmeiras



QUINTA-FEIRA, 23.05.2019Opinião2

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

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 refl exão 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 - Sub-editor Geral Jalmir Oliveira - 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 Artístico e Cultural de Rádio e Coordenadora de Marketing e Eventos Gabriela Binderli

Lissandra Viana
Diretora Financeira

ATENDIMENTO:        84 98117-5384            AGORARN84 98117-5384            AGORARN

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

“ Pra conversar com doido,
só outro doido"
Pr. Sarg. Isidório (Avante-BA), ao propor 
diálogo com presidente Jair Bolsonaro

Aconteceu o que todos no “trade” turístico de Natal 
e do Brasil aguardavam ansiosamente.

A ofi cialização, por votação na Câmara e no Senado, 
da medida provisória que permite a entrada de 100% 
de capital estrangeiro nas companhias aéreas do Bra-
sil abre a melhor perspectiva até agora de termos uma 
queda efetiva nos valores das passagens em todo o País. 

É claro que não será do dia para a noite, mas a situ-
ação nova cria uma luz no fi nal do túnel.

Afi nal, a saída do mercado de players como a Avian-
ca Brasil e a própria crise econômica do País respondem 
por parte dos prejuízos incalculáveis para toda a cadeia 
produtiva do turismo no Rio Grande do Norte. 

Com perdas só para a hotelaria potiguar da ordem 
de mais de R$ 1 bilhão ao ano e tarifas congeladas há 
muito tempo, a hotelaria – que fi ca com 15% de tudo 
que entra junto com os turistas – é apenas um entre os 
muitos segmentos que amargam prejuízos com a es-
cassa malha aérea e os preços proibitivos das passagens 
cobradas por aqui.

Mas, como nem tudo é perfeito, a volta da franquia 
de bagagem obrigatória será, sem dúvida alguma, uma 

restrição à entrada no mercado de companhias low cost, 
que tem nas suas receitas auxiliares, como cobrança de 
bagagens, de refeições e de marcação de assentos, uma 
fatia importante neste modelo de negócios. 

Trata-se das empresas que atuam em curtos traje-
tos, essenciais na melhoria da malha aérea como um 
todo, mas que pagarão o pato pelas promessas feitas 
no passado.

Referimo-nos aqui às companhias de alcance nacio-
nal e internacional que, sob o pretexto de reduzir o valor 
das passagens via correção nos valores das bagagens, 
introduziram severos aumentos nas tarifas. 

É claro que muita gente se sentiu traída com isso, 
incluindo deputados e senadores.  

Desde que o Governo do Estado entrou na briga pa-
ra baixar o salgado valor das tarifas aéreas para Natal – o 
dobro, muitas vezes, das cobradas em outros destinos 
do Nordeste – a ideia de que a saída estava na abertura 
mercado nunca abandonou os empresários do setor. 

Afi nal, eles sabem que decisões políticas podem ser 
providenciais, e realmente são, mas nada substitui a livre 
concorrência num ambiente aberto a novos investimentos.

SEGURANÇA
O deputado federal João Maia 

(PR) teve agenda nesta quarta-
feira, 22, no gabinete do ministro 
da Justiça e da Segurança Pública, 
Sérgio Moro. A pauta da audiência 
foi o Projeto de Segurança do Rio 
Grande do Norte, desenvolvido em 
conjunto por Instituto Metrópole 
Digital, UFRN e Secretaria 
Estadual de Segurança Pública 
e Defesa Social. De acordo com o 
deputado, o ministro se mostrou 
interessado no projeto.

IGNORADO
O deputado estadual Allyson 

Bezerra (Solidariedade), pré-
candidato a prefeito de Mossoró, 
reclamou que está sendo ignorado 
pela atual prefeita, Rosalba 
Ciarlini. O parlamentar disse que 
solicitou uma audiência com a 
ex-governadora há 60 dias, mas até 
agora não obteve nenhum retorno.

SANTA RITA
Mesmo sob uma temperatura 

de mais de 31 graus, a fé e a 
religiosidade levaram às ruas da 
cidade de Santa Cruz mais de 80 
mil pessoas para acompanhar a 
procissão de Santa Rita de Cássia 
nesta quarta-feira, 22.

CONVÊNIOS
O senador Jean Paul Prates 

(PT) cobrou ontem agilidade na 
reformulação de convênios entre 
a Caixa Econômica e o Governo 
do Rio Grande do Norte, além da 
liberação de R$ 50 milhões para o 
projeto Pró-Moradia.

BR DISTRIBUIDORA
O Conselho de Administração 

da Petrobras aprovou a forma 
como a empresa vai vender sua 
participação majoritária na BR 
Distribuidora no mercado de ações. 

Só a livre concorrência pode
salvar o mercado do turismo

Segundo comunicado, a negociação 
dos títulos ocorrerá  “por meio de 
uma oferta pública secundária de 
ações (follow-on)”.

PEDOFILIA NA INTERNET
A pedido do senador Styvenson 

Valentim (Podemos), a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) realizou 
audiência pública sobre pedofi lia 
na internet e o crescimento da 
violência sexual contra crianças, 
adolescentes e vulneráveis. “Os 
relatos assustam. Eu fui policial 
militar, mas não atuei diretamente 
porque não tenho condições de lidar 
com vulnerabilidade de crianças”, 
ressaltou o senador.

NEPOTISMO
O Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte determinou que a 
prefeita de Triunfo Potiguar, Lúcia 
Estevam, suspenda imediatamente 
a nomeação de dois fi lhos e da nora 
- que estavam ocupando cargos de 
secretários municipais. A situação 
confi gura nepotismo. 

FAFÁ
A 2ª vara da Fazenda Pública 

de Mossoró condenou a ex-prefeita 
Fafá Rosado ao pagamento de 
multa civil correspondente a 
cinco vezes o valor da sua última 
remuneração no cargo público, além 
da suspensão dos direitos políticos 
por três anos. Fafá foi condenada 

por vincular o seu nome, imagem e 
slogan da gestão à publicidade do 
Município, o que fere o princípio da 
impessoalidade.

JORNADA
Entidades sindicais decidiram 

realizar um ato público unifi cado 
contra o aumento da jornada dos 
trabalhadores da saúde de Natal. 
A manifestação vai acontecer 
em frente à Prefeitura no dia 30 
de maio, às 9h. Desde o início 
do mês, entrou em vigor uma 
portaria que trata da jornada de 
trabalho em regime de plantão. 
A norma aumenta de 10 para 
12 plantões para os servidores 
contratados por 40 horas.

NÚCLEO DA UERN
O deputado estadual Nelter 

Queiroz (MDB) cobrou do 
Governo do Estado a implantação 
em Jucurutu, no Seridó, de um 
Núcleo Avançado de Ensino 
Universitário da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte 
(Uern). Uma lei de autoria do 
parlamentar prevê desde 2002 a 
instalação do núcleo.

IMPOSTO DE RENDA
O presidente Jair Bolsonaro 

pediu que a Receita Federal 
estude um projeto que permita 
reavaliar patrimônios declarados 
no Imposto de Renda, afi rmou 
nesta quarta-feira, 22, o chefe 
do órgão, Marcos Cintra. Sem 
dar mais detalhes, Cintra disse 
que a temática do projeto é a 
reavaliação de patrimônios que 
"normalmente são declarados com 
valores históricos" e que "poderiam 
eventualmente ser declarados 
para valores de mercado".

CONSTRANGIMENTO
A deputada federal Tabata 

Amaral (PDT-SP) disse que vai 
processar o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, por danos 
morais. Em tumultuada sessão 
na Comissão de Educação da 
Câmara dos Deputados nesta 
quarta-feira, 22, o ministro 
distribuiu comprovantes de que 
havia convidado a parlamentar 
para uma reunião no MEC, 
fato que ela havia desmentido. 
As cópias traziam telefones da 
deputada e da sua equipe, o que 
ela considerou constrangimento. 
“Não é uma atitude de ministro. 
Eu cobrando planejamento 
estratégico, com respeito,  e o 
senhor me responder com isso, 
com imaturidade", afi rmou a 
parlamentar.
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Deputados analisam cronograma

João Gilberto / ALRN

A Comissão de Atualiza-
ção da Constituição do Rio 
Grande do Norte, formada 
por servidores da Assem-
bleia Legislativa do Estado, 
apresentou nesta quarta-
-feira, 22, o cronograma de 
trabalho para atualizar  o  
texto. A expectativa dos inte-
grantes do grupo de trabalho 
é de que processo de análise e 
revisão da legislação seja en-
cerrado e entregue até o mês 
de outubro.

Constituição do 
RN vai passar
por alterações 
até outubro

Legislativo

O senador Jean Paul 
Prates (PT-RN) cobrou nes-
ta quarta-feira, 22, que o 
Congresso Nacional comece 
a discutir a política nacio-
nal de proteção de dados. 
Ele alertou que o Brasil ho-
je não tem sistema de pre-
venção a ciberataques, está 
à mercê da disputa entre 
Estados Unidos e China na 
dominação do mercado de 
internet 5G e precisa tratar 
do armazenamento de dados.

Jean Paul alerta 
para fragilidade 
na proteção de 
dados no Brasil

A equipe econômica usou par-
te de uma reserva de emergência 
criada no fi m de março para evitar 
um novo contingenciamento no 
Orçamento. Segundo o Relatório 
Bimestral de Receitas e Despe-
sas, divulgado nesta quarta-feira, 
22, pelo Ministério da Economia, 
o governo decidiu usar R$ 1,64 
bilhão da reserva para recompor 
as verbas dos Ministérios da Edu-
cação (MEC) e do Meio Ambiente 
(MMA).

O MEC receberá R$ 1,588 bi-
lhão. O MMA, R$ 56,6 milhões. O 
governo decidiu queimar ainda R$ 
2,167 bilhões da reserva para evi-
tar contingenciamentos adicionais 
em outros órgãos do Executivo. 

A medida decorre dias após o 
protesto contra cortes na educação 
que levou multidões às ruas em 
várias cidades brasileiras.

Com a medida, a reserva de 

emergência foi reduzida para R$ 
1,562 bilhão. 

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, essa será a gordura que o 

governo terá para evitar um con-
tingenciamento adicional no Orça-
mento no próximo relatório, no fi m 
de julho.

Originalmente, o governo te-
ria de cortar R$ 2,181 bilhões do 
Orçamento por causa da revisão 
para baixo do crescimento da eco-
nomia. Ao queimar reservas, o go-
verno evitou o bloqueio no Poder 
Executivo. Apenas os Poderes Le-
gislativo, Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública da 
União sofrerão bloqueio de verbas, 
totalizando R$ 14,62 milhões.

O novo Relatório Bimestral 
de Receitas e Despesas orienta a 
execução do Orçamento Geral da 
União. Caso as receitas caiam, o 
governo tem de fazer novos blo-
queios para cumprir a meta de dé-
fi cit primário – resultado negativo 
nas contas do governo – de R$ 139 
bilhões para este ano. A previsão 
para o Produto Interno Bruto 
(PIB) caiu de 2,2% para 1,6% em 
relação ao relatório anterior, di-
vulgado em março.

Protesto contra cortes na educação levou estudantes para as ruas de Natal

Governo Bolsonaro usa reserva e libera 
R$ 1,5 bi para educação após protestos
Ministério da Economia usa parte de reserva de emergência criada no fim de março para evitar um 
novo contingenciamento do Orçamento; outros setores têm novo corte que chega a R$ 2 bilhões 

Recuo

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual Coronel 
Azevedo anunciou que está deixan-
do o PSL – Partido Social-Liberal 
– mesma agremiação partidária do 
presidente Jair Bolsonaro. O anún-
cio foi feito durante entrevista ao 
programa Manhã Agora, apresen-
tado pelos jornalistas Tiago Rebolo 
e Vicente Serejo na rádio Agora 
FM (97,9). O coronel Azevedo disse 
que, assim que deixar defi nitiva-
mente o PSL, fi cará sem partido.

De acordo com o coronel Aze-
vedo, sua saída do PSL até já foi 
solicitada ao Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE). Bem-humorado, 
o deputado disse que sua saída 
das fi leiras do PSL foi um "divór-

Deputado estadual Coronel Azevedo

Coronel Azevedo confirma saída do PSL após ter 
divergências com lideranças do partido no RN

"Divórcio consensual"

José Aldenir / Agora RN

cio consensual". Ele admitiu que 
houve divergências entre correli-
gionários, mas não confi rmou se o 

partido está dividido entre “civis 
e militares”. Ele destacou que 
conversou com o deputado federal 
Girão Monteiro, que também é 
membro do PSL, e frisou que to-
dos na legenda concordaram com 
sua saída. 

Apesar da desfi liação ao PSL, 
Azevedo deixou claro que vai conti-
nuar a apoiar o presidente Bolsona-
ro, as reformas que o País precisa 
e que lutará pela manutenção da 
direita no poder. Ele ressalta que 
fará oposição à governadora Fáti-
ma Bezerra. “Estou focado no meu 
mandato. Quem me elegeu sabe o 
que vou fazer e isso independe de 
partido”, complementou o coronel.

Parlamentares do Nor-
deste pediram ao presidente 
Jair Bolsonaro o fortaleci-
mento de órgãos regionais e 
a revisão do pacto federativo 
para viabilizar mais recur-
sos para a região. A bancada 
foi recebida pelo presidente 
nesta quarta-feira, 22, para 
a apresentação de projetos 
prioritários de cada estado.
Na sexta-feira, 24, está pre-
vista a primeira viagem do 
presidente ao Nordeste.

Bancada do 
Nordeste pede 
fortalecimento de 
órgãos regionais

Pacto Federativo Senador
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Abdon Gosson, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem no RN

“Abertura do mercado aéreo foi uma 
vitória do cidadão”, afirma empresário
Presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens no RN alerta para a importância das 
autoridades não limitarem o trabalho das companhias áreas de baixo custo de operarem no Brasil

José Aldenir / Agora RN

Entrevista Abdon Gosson
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM NO RN (ABAV)

O empresário Abdon Gosson, 
presidente da Associação Brasilei-
ra das Agências de Viagem no Rio 
Grande do Norte (Abav), já foi um 
ferrenho crítico das companhias 
aéreas, que, sob a promessa de re-
duzirem suas tarifas, aumentaram 
substancialmente o valor das baga-
gens embarcadas.

Agora, com a possibilidade de 
o País abrir 100% de seu mercado 
para as empresas estrangeiras, 
Gosson alertou para os perigos de 
o Congresso Nacional limitar as co-
branças de serviços, especialmen-
te das empresas de baixo custo, 
essenciais para compor uma forte 
malha aérea nacional.

Entenda o que acontece, nesta 
entrevista que Abdon Gosson con-
cedeu ao Agora RN nesta terça-fei-
ra, 22. Confi ra:

AGORA RN - Como o senhor 
analisou a aprovação da aber-
tura total do mercado brasilei-
ro para a entrada de compa-
nhias aéreas?

ABDON GOSSON - Eu vi 

Witzel inclui Harvard em currículo sem
nunca ter estudado na universidade

Fármacia Básica dispõe 
R$ 1,3 mi para o RN

Governador do Rio

O ex-juiz federal e atual 
governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel (PSC), adicionou 
ao currículo Lattes, plataforma 
acadêmica, um período na Uni-
versidade Harvard, nos Estados 
Unidos, sem ter nunca ter sido 
aluno da faculdade norte-ameri-

cana. A assessoria do governador 
diz que ele adicionou o período 
sanduíche em Harvard como 
uma intenção para ser cumprida 
durante os estudos.

Atualmente, Witzel é estu-
dante de doutorado na Universi-
dade Federal Fluminense (UFF).

O deputado estadual Fran-
cisco do PT apontou nesta 
quarta-feira, 22, os valores dos 
repasses do programa "Farmá-
cia Básica" para os municípios 
do Rio Grande do Norte. O 
fi nanciamento total, da ordem 
de R$ 1,3 milhão, referentes  
ao primeiro bimestre de 2019, 
vai atender a uma demanda 
reprimida dos municípios. Governador Wilson Witzel (PSC)

Fernando Frazão / Agência Brasil

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

como uma vitória do cidadão brasi-
leiro, que vive num país de dimen-
sões continentais e que precisa se 
locomover dentro desse País. As 
estradas são de péssima qualidade 
e não há transporte ferroviário. Ou 
seja, precisamos da aviação.

AGORA - Para que a aber-
tura traga vantagens para o 
consumidor, quantas compa-
nhias deveriam estar atuando 
no mercado doméstico?

AG - Hoje, o Brasil precisaria 
ter de 12 a 15 companhias aéreas 

com tarifas acessíveis à população, 
e não apenas três companhias que 
já atuam por décadas, comandan-
do o espaço aéreo brasileiro e pra-
ticando as mais extorsivas tarifas 
áreas existentes no mundo.

AGORA - Isso inclui a opera-
ção das chamadas companhias 
de baixo custo?

AG - Certamente. Precisamos 
de mais de companhias de baixo 
custo, e o Brasil está entre os úni-
cos países do mundo que ainda não 
as têm operando.

AGORA - A aprovação na 
Câmara e no Senado passou 
com exigências atreladas às 
cobranças de bagagens menos 
caras. O que o senhor achou 
disso?

AG - Como representante 
de agentes de turismo, nós sa-
bíamos desde o começo que as 
companhias queriam aumentar 
o valor das bagagens e, uma vez 
que conseguissem isso, aumenta-
riam as tarifas, como realmente 
fi zeram. Fomos contra na época. 
Agora, não. Esta aprovação da 
abertura do mercado para as 
empresas internacional deve vir 
sem nenhum tipo de limitação de 
cobrança de bagagem ou de qual-
quer outro serviço.

AGORA - Por quê?
AG - A diferença de preço da 

passagem compensa, é signifi ca-
tiva.  A Air Europa já pediu para 
se instalar com tarifas de baixo 
custo no Brasil. Não podemos 
obstruir o processo se quisermos 
deixa a crise no passado.
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O Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou o delegado apo-
sentado da Polícia Civil do Rio 
Grande do Norte Sílvio Fernando 
Nunes Silva de receber propina de 
dois grupos investigados pela Ope-
ração Forró, ligados à exploração 
de jogos de azar com uso de má-
quinas eletrônicas (os chamados 
caça-níqueis) montadas com com-
ponentes de importação proibida.

Segundo a investigação, em tro-
ca da propina recebida, o delegado 
permitia a continuidade das ati-
vidades ilegais. Agora, ele poderá 
responder pelos crimes de corrup-

ção passiva, lavagem de dinheiro 
e formação de quadrilha (art. 288, 
parágrafo único, do Código Penal, 
em sua redação originária).

O dinheiro – pelo menos R$ 58 
mil – teria sido recebido em espécie 
entre setembro de 2011 e abril de 
2013, quando Sílvio Fernando era 
titular da Delegacia Especializada 
em Defesa do Consumidor (Decon), 
que incorporou as funções da Dele-
gacia Especializada em Costumes 
(DEC), responsável pela repressão 
aos jogos de azar. A Justiça Fede-
ral já determinou a indisponibili-
dade de bens do réu. Delegado Sílvio Fernando Nunes Silva

Delegado teria recebido propina 
para não investigar jogos de azar
Agora, ele poderá responder pelos crimes de corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e formação de quadrilha. Propina seria de ao menos R$ 58 mil

Operação Forró

Adepol / Reprodução

O juiz da Vara de Execuções 
Penais de Natal, Henrique Balta-
zar, pediu à governadora Fátima 
Bezerra que sejam convocados no-
vos 100 agentes penitenciários que 
já estão formados. O motivo: novas 
instalações da Penitenciária Esta-
dua de Alcaçuz serão entregues no 
meio do ano, 700 novas vagas serão 
abertas, e haverá necessidade de 
mais gente para trabalhar.

Durante entrevista ao progra-
ma Patrulha Agora, apresentado 
por Genésio Pitanga na rádio Ago-
ra FM (97,9), Henrique Baltazar 
frisou que o sistema penitenciário 
necessita de investimentos, porém, 
está com pessoal insufi ciente. Para 
o juiz, o pior já passou, mas é preci-
so evitar que a situação de janeiro 
de 2017 – quando o Rio Grande do 
Norte virou referência em violência 
e em falta de segurança – retorne.

Segundo Henrique Baltazar, 
o trabalho feito pelo ex-secretário 

Mauro Albuquerque (que deixou a 
Secretaria de Justiça e Cidadania 
em 2018) tem que continuar: ele 
consertou as melhores unidades 
prisionais e eliminou as que não 
tinham a menor condição de fun-
cionar. “Ele impediu as ações das 
facções e isso fez a diferença. A mu-
dança nos presídios foi notória. Es-
se trabalho não pode parar. Além 

disso, a Polícia Militar está saindo 
dos presídios e isso signifi ca que o 
Estado terá que pagar as diárias 
operacionais aos agentes peniten-
ciárias”, disse.

De acordo com o juiz, o Estado 
não deve negligenciar recursos a 
esta área. Ele criticou a postura do 
Estado, que não se preparou para 
comprar e receber novas tornozelei-
ras eletrônicas, considerando uma 
falha no monitoramento de presos. 
Sobre as  audiências de custódia, 
Henrique Baltazar disse que os ju-
ízes estão sendo injustiçado pelas 
pessoas e que, em 60% dos casos, 
quem cometeu crime fi ca preso. 

Segundo a Secretaria Estadual 
de Administração Penitenciária 
(Seap), a pasta aguarda que a em-
presa IDECAN – responsável pelo 
concurso público de 2017 – entre-
gue a lista atualizada dos classifi -
cados. A previsão é de que a nova 
convocação aconteça em  julho.

Henrique Baltazar, de Execuções Penais

Juiz cobra novos agentes para 
trabalhar no Presídio de Alcaçuz

Sistema penitenciário

José Aldenir/AgoraRN

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, defen-
deu nesta quarta-feira, 22, 
a cobrança de mensalidades 
na pós-graduação, uma prá-
tica hoje que não é prevista 
em lei. “Tá lá o bonitão com 
diploma de advogado, ele pa-
ga”, afi rmou, durante sessão 
da Comissão de Educação na 
Câmara dos Deputados.

Ministro defende 
que pós-graduação 
não seja de graça

Mensalidade

Abraham Weintraub, da Educação

Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente Jair Bol-
sonaro afi rmou nesta quar-
ta-feira, 22, que o governo 
estuda um projeto que poderá 
gerar melhor resultado fi scal 
do que a economia estimada 
com a reforma da Previdên-
cia, que é de cerca de R$ 1,16 
trilhão em 10 anos.

"Não quero adiantar aqui, 
brevemente estará sendo 
apresentado aos senhores an-
tes. E ninguém vai reclamar 
desse projeto. Com toda cer-
teza será aprovado com una-
nimidade nas duas Casas", 
disse Bolsonaro.

Bolsonaro diz que 
estuda projeto do 
qual "ninguém 
vai reclamar"

Suspense
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Com o agravamento das tensões na Venezuela, 
levantamento do Paraná Pesquisa encomendado pelo 
site Diário do Poder e por esta coluna, verifi cou que 
70,7% dos entrevistados são contrários a intervenção 
militar para derrubar a ditadura de Nicolás Maduro. 

Contra a tradição brasileira de não intervir em 
assuntos internos de outros países, impressionantes 
23,6% dos entrevistados apoiariam a guerra. Aqueles 
que não sabem ou preferiram não responder somam 
5,7%.

No Brasil, 70% rejeitam 
intervenção na Venezuela

Rodrigo assusta governo e provoca saída de líder

SABEDORIA DA IDADE
Quanto mais velho o entrevistado, maior a 

rejeição à intervenção militar brasileira na Vene-
zuela: 79,5% dos que têm tem 60 anos ou mais.

TODOS CONTRA
Homens e mulheres divergem pouco: 66,8% 

do público masculino recusa a ideia e 74,2% do 
público feminino também.

NO NORTE
O maior apoio à ideia de intervenção bélica 

do Brasil na Venezuela se concentra nas regiões 
Norte e Centro-Oeste: 30,4% são favoráveis.

DADOS DA PESQUISA
O instituto Paraná Pesquisa entrevistou 2.452 

brasileiros acima dos 16 anos de idade, em todos 
os 26 estados e no Distrito Federal.

PRIMO ESPAÇOSO
O ministro Sérgio Moro 

(Justiça) brincou ontem 
(22), durante entrevista 
à Rádio Bandeirantes, 
sobre a foto comprando 
umas cervejinhas no 
supermercado, em Brasília. 
“Era para um primo...”, 
disse sorrindo.

ANTI-VAZAMENTOS
O Coaf implantou 

um autêntico sistema 
anti-vazamento, revelado 
nesta coluna, ontem, para 
arquivar e enviar relatórios 
criptografados sobre 
movimentações fi nanceiras 
atípicas. Os destinatários 
PF e MPF, não.

AQUI NÃO
O deputado André 

Figueiredo (PDT-CE) pediu 
a votação de proposta 
que estende o mandato 
de prefeitos. Rodrigo 
Maia avisou que não há 
clima para a votação. A 
prioridade é a reforma da 
Previdência.

AUTOCRÍTICA
O ex-senador Cristovam 

Buarque fez uma refl exão 
sobre aumento da 
desigualdade de renda no 
Brasil. “É culpa dos 23 
anos de nossos governos. 
Nós precisamos entender 
onde erramos”, disse.

DESTRAVAMENTO
O projeto que trata da 

Lei Geral do Licenciamento 
Ambiental está prestes a 
ser destravado na Câmara. 
O texto que será apreciado 
levará em consideração o 
relatório do ex-deputado 
Ricardo Tripoli (PSDB-SP).

IMPORTANTE É LUCRAR
A estatal Petrobras 

anunciou que vai 
vender os seus 93,7% na 
Breitner Energia, que 
controla termelétricas no 
Amazonas. A justifi cativa? 
“Geração de valor para 
nossos acionistas”. 

PODER SEM PUDOR

BOM DE COPO
Quando o governador pernambuca-

no Miguel Arraes viajava pelo interior, 
um “kit” sempre o acompanhava: 
uísque Johnny Walker, gelo e água 
mineral. O ajudante-de-ordens recebeu 
recomendação de d. Madalena, preocu-
pada senhora Arraes, para “batizar” as 
doses de uísque com muito gelo e muita 
água. O governador descobriu a arma-
ção logo no primeiro gole: “Capitão, o 
senhor está querendo me gripar?”

O rompimento do presidente da Câmara com 
o Líder do Governo, deputado Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), deu um susto no governo, que teme 
o agravamento de suas tumultuadas relações 
com Rodrigo Maia. Por isso o Planalto confi rmou 

logo um nome do “centrão”, José Rocha (PR-BA), 
para ser vice-Líder do Governo. Sua missão será 
dialogar com o presidente da Câmara. Saindo-se 
bem, Rocha será efetivado. E terá à disposição 20 
ambicionados cargos para atender o “centrão”.

PRECISA DE ESTOFO
O cargo de Líder do Governo é o segundo 

mais cobiçado e importante na Câmara: negocia 
cargos, emendas e votações importantes.

CRAVO E FERRADURA
Rodrigo Maia se livrou de Vitor Hugo e deu 

estocada no ministro Onyx Lorenzoni, com quem 
mantém relação ambígua há vários mandatos.

DANDO AS CARTAS
Maia vê sempre piadas contra os políticos, 

mas nunca se manifestou. A charge de Vitor 
Hugo foi a senha para mostrar quem manda.

ANTES DO STF
Dos 11 ministros, oito 

atuaram como procuradores 
ou promotores antes do STF. 
Só o presidente do STF, Dias 
Toffoli, atuou exclusivamente 
como advogado. Chegou à 
Advocacia-Geral da União e 
depois ao STF.

QUEM FALA?
O brasileiro recebe 37,5 

chamadas indesejadas, em 
média, por mês. É o que 
mostra estudo da empresa 
Truecaller na América 
Latina. O Brasil é um 
dos países mais afetados 
por picaretagem via 
telemarketing.

PENSANDO BEM...
... ao mostrar a charge 

“ofensiva” a deputados, Vitor 
Hugo (PSL-GO) se esqueceu 
de que certas verdades não se 
fala na Câmara.

“Seria uma interferência 
indevida no outro poder”

Deputado Luciano Bivar 
(PE)
presidente nacional do PSL, 
sobre a MP da reforma
administrativa

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto
Veja / Reprodução
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Até sexta-feira, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jo-
vem) divulgará a lista parcial dos es-
tabelecimentos de Natal que já ade-
riram ao "Dia Livre de Impostos", 
data replicada em várias cidades do 
País que acontecerá em 30 de maio.

Nessa data, quem for ao comér-
cio comprará produtos a preços re-
duzidos, pois não haverá cobrança 
de impostos.

No ano passado, segundo a pre-
sidente da CDL Jovem de Natal, 
Maria Luísa Fontes, a organização 
obteve a adesão de cinco postos de 
combustíveis.

“Ainda estamos cadastrando as 
empresas, mas já fechamos com o 
Midway Mall e o comércio do Ale-
crim”, antecipou, registrando que só 
um posto de combustível topou até 
agora participar da data especial.

Comércio venderá produtos sem 
cobrar impostos no dia 30 de maio

Oportunidade

Marcado por notícias de apre-
ensões de toneladas de drogas e 
ameaças de privatização desde o 
começo do ano, o Porto de Natal 
passa por mudanças signifi cati-
vas que visam a dar um “choque 
de gestão” na Companhia Docas 
do Rio Grande do Norte (Codern), 
empresa que administra o porto 
potiguar.

Segundo o diretor-presidente 
da companhia, o almirante Elis 
Treidler Öberg, o principal objetivo 
dessa modernização é sanear as 
contas da empresa, que hoje tem 
um passivo que gira em torno de 
R$ 300 milhões.

Ao revelar o número, o almi-
rante disse não querer analisar 

“decisões e difi culdades” das dire-
torias passadas, mas ressaltou que 
hoje a situação da Codern é de um 
fl uxo de caixa negativo.

“Há um passivo expressivo que 
beira R$ 250 milhões a R$ 300 
milhões a ser saldado, então isso 
tudo implica numa melhoria pro-
funda, num choque de gestão na 
parte de administração e fi nanças 
da empresa”, disse o almirante Elis 
Treidler Ober.

Treidler Ober assumiu a pre-
sidência da Codern em 22 de fe-
vereiro desse ano. A estimativa 
dada por ele é que, em meados de 
novembro próximo, a empresa con-
siga atingir o equilíbrio fi nanceiro 
para começar a investir em ações 

consideradas necessárias para o 
porto de Natal.

SCANNER
A respeito do scanner que es-

taria “encaixotado” no Porto de 
Natal, o presidente esclarece que 
o equipamento é “obsoleto”, precisa 
de reparos e não atende à necessi-
dade de verifi cação de cargas para 
a identifi cação de drogas. 

O diretor-presidente disse ain-
da que está buscando parcerias 
com envolvidos nas exportações de 
cargas, como fruticultores, opera-
dores portuários, os armadores, no 
sentido de obter recursos para ad-
quirir o novo equipamento para o 
amio terminal portuário potiguar.Almirante Elis Treidler Öberg, da Codern

Administradora do Porto de Natal tem 
dívida de R$ 300 milhões, diz almirante
Elis Treidler Öberg, que assumiu recentemente a Companhia Docas do Rio Grande do Norte,
tem como meta sanear as contas da empresa. Recentemente, Porto teve apreensões de drogas

Codern

José Aldenir / Agora RN 

Estudantes poderão con-
sultar a partir de hoje as vagas 
disponíveis para o segundo 
semestre nas instituições que 
oferecem cursos pelo Sistema 
de Seleção Unifi cado (Sisu).

Pode participar do Sisu 
quem fez o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) de 
2018 e obteve nota na redação 
acima de zero.

A Justiça italiana confi rmou 
a sentença de prisão perpétua 
dada em 1993 ao terrorista Ce-
sare Battitsti.

Os juízes estabeleceram, po-
rém, que a condenação não im-
pede a concessão de benefícios 
após Battisti cumprir 10 anos 
de pena. Pela decisão, a partir 
de 2023, ele poderia ter saídas 
temporárias de até 45 dias.

Cesare Battisti 
poderá ter direito 
a "saidinhas"

Benefícios
Juiz anula credenciamento de 
fabricantes de placas Mercosul

Chapa Fria

O juiz Francisco Seráphico 
da Nóbrega Coutinho, da 6ª 
vara da Fazenda Pública de 
Natal, determinou que o Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
do RN (Detran/RN) anule, em 
caráter de urgência, o procedi-
mento de credenciamento de 
fabricantes e estampadores de 
placas de identifi cação veicular 
no padrão Mercosul.

A medida decorre de ação 
juizada pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN) 
no âmbito da operação Chapa 
Fria, defl agrada em abril passa-
do. Em caso de descumprimento 
da decisão, o diretor geral do De-
tran fi ca sujeito a multa pessoal 
diária de R$ 10 mil.

Ao mesmo tempo, o órgão 
fi ca obrigado a cadastrar, em 

48 horas, todas as empresas 
fabricantes de placas de iden-
tifi cação veicular e empresas 
estampadoras já devidamente 
credenciadas no Departamento 
Nacional de Trânsito.

Em nota, o Detran informou 
que vai cumprir a decisão e que 
responderá nos autos do processo.

José Aldenir / Agora RN

Órgão tem 48 horas para acatar

Sistema funciona pela internet

Tiago Queiroz / Estadão

Consulta ao Sisu 
do 2º semestre 
abre nesta quinta

Educação

Terrorista foi preso em janeiro

Alberto Pizzoli / AFP
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O governo federal publicou 
nesta quarta-feira, 22, novo decre-
to que altera regras do Decreto nº 
9.785, de 7 de maio de 2019, que 
trata da aquisição, cadastro, regis-
tro, posse, porte e comercialização 
de armas de fogo no País. Mais de 
20 pontos foram modifi cados.

Em nota, o Palácio do Planalto 
informou que as mudanças foram 
determinadas pelo presidente Jair 

Bolsonaro “a partir dos questiona-
mentos feitos perante o Poder Ju-
diciário, no âmbito do Poder Legis-
lativo e pela sociedade em geral”.

Entre as alterações está o veto 
ao porte de armas de fuzis, carabi-
nas ou espingardas para cidadãos 
comuns. Além de mudanças rela-
cionadas ao porte de arma para o 
cidadão, há outras relacionadas à 
forças de segurança; aos colecio-

nadores, caçadores e atiradores; 
ao procedimento para concessão 
do porte; e sobre as regras para 
transporte de armas em voos, que 
voltam a ser atribuição da Agência 
Nacional de Aviação Civil.

Também foram publicadas no 
decreto desta quarta-feira retifi ca-
ções que corrigem erros meramen-
te formais no texto original, como 
erros de pontuação.

Bolsonaro muda decreto, e cidadão 
comum não poderá comprar fuzis
Presidente fez alterações nas regras para menores de 18 anos praticarem 
tiro esportivo e sobre o porte de armas para advogados e outras categorias
Presidente fez alterações nas regras para menores de 18 anos praticarem 
tiro esportivo e sobre o porte de armas para advogados e outras categorias

TIRO ESPORTIVO
Versão anterior:  Liberado 

para menores de 18 anos e era 
necessário a autorização de 
apenas um responsável.

Novo decreto: Idade
mínima de 14 anos para a 
prática, agora com a exigência 
de autorização de todos os 
responsáveis.

ANAC
Versão anterior: a 

responsabilidade de estabelecer 
normas para porte de armas em 
voos havia sido tirada da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) e 
transferida para os ministérios da 
Defesa e da Justiça.

Novo decreto: Devolve à Anac 
as atribuições de segurança.

Algumas alterações:

Avança proposta que unifica
três impostos sobre consumo

Projeto amplia isenção de IPVA 
para pessoas com deficiência

Reforma tributária

Benefício

Autor do parecer, dep. João Roma (PRB-BA)

Deputada Cristiane Dantas (SDD): autora

Câmara dos Deputados / Reprodução

José Aldenir / Agora RN

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-feira, 22, o 
parecer sobre a admissibilidade da 
proposta de reforma tributária.

A proposta institui o Imposto 
sobre Operações com Bens e Servi-
ços (IBS), que substitui três tribu-
tos federais - IPI, PIS e Cofi ns -, o 
ICMS, que é estadual, e o ISS, mu-
nicipal. Todos eles incidem sobre o 
consumo. O IBS será composto por 
três alíquotas - federal, estadual e 
municipal; e União, estados e mu-
nicípios poderão fi xar diferentes 
valores para a alíquota do imposto.

A Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia, Desenvolvimento 
Econômico e Social da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte 
aprovou nesta quarta-feira, 22, um 
projeto de lei que concede isenção 
de IPVA para donos de veículos 
que sejam autistas ou que tenham 
defi ciência física, visual ou mental. 

A matéria agora segue para o 
plenário da Assembleia, para vota-
ção fi nal. A redução atual de IPVA 
é concedida às pessoas com defi ci-
ência física no RN, mas é condicio-
nada ao requisito de o automóvel 
ser adaptado para o seu uso.

Air Europa vai operar voos domésticos
Companhia estrangeira

A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) aprovou nesta 
quarta-feira, 22, em reunião 
extraordinária, a concessão 
do serviço de transporte aéreo 
para a companhia Air Europa, 

empresa com 100% de capital 
estrangeiro no País.

Com a aprovação, a empre-
sa é a primeira companhia aé-
rea internacional em operação 
regular de passageiros no País.

Armas

PORTE DE ARMAS
Versão anterior: Além de 

caçadores, atiradores esportivos, 
colecionadores e praças das 
Forças Armadas, poderiam 
portar armas uma lista de 
19 profi ssionais, incluindo 
advogados, residentes de área 
rural e profi ssionais de imprensa.

Novo decreto: Agora, 
somente atividades profi ssionais 
consideradas "de risco" poderão 
portar armas; também será 
preciso comprovar a efetiva 
necessidade do porte.
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Ninguém pode afi rmar se era aquele manifesto o 
tal tsunami que o Presidente da República pretendeu 
anunciar no seu estilo de espalhar o medo. Foi? Se foi, 
tenhamos paciência. Não passa de um traque. Dos ino-
fensivos. Mas, se por acaso imaginou revelar-se, numa 
metáfora, como candidato a ditador, o fato não é nada 
desprezível. Resta saber se acusa o Congresso, como 
alega aquele arrazoado, ou se teme as investigações 
em torno do fi lho nas manchetes daqui e dali.

O texto é bem escrito, mas raivoso, se é uma estra-
tégia. O sufi ciente para demonstrar o grave descom-
promisso com a democracia. Pior: é mantenedor do pa-
ís a solavancos. O presidente Jair Bolsonaro joga rancor 
contra a classe política, como faz até agora, mas revela 
a demonização com a qual pretende governar. A de-
sorganização política gera crises institucionais e é uma 
usina de instabilidade a produzir sérios e profundos 
transtornos a quem governa e a quem é governado. 

De uns tempos até aqui o Brasil perdeu por comple-
to a noção saudável do que a sociologia política classifi -
ca como elites. Com a República, perdemos os coronéis 
que, se exerciam o mando com vigor, eram chefes dos 
seus grupos e realizadores em nome da manutenção 
de uma proteção geradora de prestígio e respeito. Com 
o golpe militar, perdemos nossos líderes que, bem ou 
mal, na direita ou na esquerda, foram forjados nas lutas 
republicanas, mesmo em busca do poder. 

Resultado: estamos sem chefes e sem líderes. Nem 

chefi amos pelo vigor da efi ciência, nem muito menos 
lideramos pela força do carisma. De tudo, restou a gra-
ve constatação: governar não é mais defender o bem-
-estar individual e coletivo. É apropriar-se das burras 
ofi ciais na sempre clara instrumentalização das realiza-
ções de governo fazendo dos investimentos públicos 
uma forma de enriquecimento. A propina venceu o 
lucro justo e sem-cerimônia defenestrou a vergonha 
pública. 

Ora, como se quer uma república, feita de hábitos 
verdadeiramente republicanos, se não queremos pode-
res independentes e harmônicos, em nome do Estado, 
mas solidários à Nação que é dever dos tais agentes 
públicos? Se legislam em defesa de descarados privi-
légios formando suas próprias castas? Sempre tivemos 
dois Brasis, um forte e outro fraco. Mas nunca tão du-
ramente separados entre ricos e miseráveis como cami-
nhamos nestas duas últimas décadas de desmantelos. 

Voltamos ao Brasil dos colonizadores. Aquele no 
qual o pecado era imposto aos fracos só para que os 
fortes, garantidos pelo acordo Igreja-Estado - aquela 
representada pelos Jesuítas e este pelo Reinado - nos 
exploravam sem o pudor e o remorso do gesto peca-
dor. As nossas riquezas foram para as mãos da Corte 
Portuguesa e aqui fi cou a miséria que há quinhentos 
anos nos torna reféns de uma riqueza que sempre ser-
viu aos que sabem garfá-la em nome do desenvolvi-
mento...

Falso tsunami

serejo@terra.com.br

Vicente SerejoVicente Serejo
MUDA

O prefeito Álvaro Dias - ele 
pode até negar, por enquanto 
- perdeu as condições mínimas 
para fi car no MDB de Garibaldi 
Filho e Walter Alves, tal a 
total insegurança que o partido 
arremessa.  

RISCO
A constatação começa no clima 

de crise incontornável e se estende 
a um sentimento de risco que a 
essa altura desperta no grupo de 
Álvaro Dias o temor de não ser 
ungido na convecção do MDB.

AINDA
Álvaro terá que lutar com as 

próprias forças, de preferência, 
construindo a tendência de 
vitória para botar o time na rua, 
sem chance de alianças com o PT 
e o ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves. 

DETALHE
Hoje, a chance real está nas 

mãos de uma possível aliança PT-
PDT-PC do B, mais próxima do 
sentimento de mudanças, mesmo 
com as mesmas caras que fi guram 
nas lutas políticas de sempre.  

ALIÁS
Quem acreditar que o silêncio 

do vice-governador, Antenor 
Roberto, do PC do B, é de servidão 
exclusiva ao PT, sem pensar 
em novas alianças, pode acabar 
caindo com os seus burros n’água. 

TRAÇO
O PC do B é um partido 

reformista e aliancista, traço de 
sua história política ao longo de 
todos esses anos. Busca unir força 
e espaço, mas que é hora de um 
avanço progressista aqui neste 
RN.

EXAUSTÃO
O prefeito Carlos Eduardo 

Alves é, sobretudo, sentinela 
em defesa dele mesmo e já 
percebeu que agora acabou a 
safra dos políticos mantidos pela 
politicagem. Vai buscar espaço 
noutros ninhos. 

PALCO

FORÇA
Fontes ligadas ao ex-deputado 

Rogério Marinho garantem: o 
nome do quinto constitucional 
para o TRT será aquele que 
Marinho indicar ao presidente 
Jair Bolsonaro. Acima de qualquer 
critério.

ALIÁS
Não se trata de novidade. Na 

república bolsonariana é assim: 
vale quem indica. Mesmo quando 
a tragédia de algumas escolhas 
acabe levando o governo a recuar 
de cada maluquice que comete.

TREZE
Convenhamos: a velha política 

dos governadores postos à sombra 
dos arcos do Palácio do Planalto 
não funciona mais tanto assim. 
Treze estão contra o porte de 
armas como quer o capitão do 
poder.

ADOÇÃO
O Rio Grande do Norte tem 

hoje, ofi cialmente, 53 menores 
aptos para a adoção, de acordo 
com os critérios do judiciário. E há 
mais de 500 famílias que aceitam 
adotar. É o quadro neste momento.

AVISO
O ministro da educação, 

Abraham Weintraub, fala sobre 
educação por ter nascido com 
um bom aparelho fonador. Do 
contrário, sequer falaria, tal seu 
despreparo para educar. É outro 
desastre.

PILÃO
Tem aumentado e fi cado mais 

funda a cada chuva a boca-de-pilão 
no encontro da Av. Hermes da 
Fonseca e Rua Potengi. Graças 
à nímia e atenciosa gentileza da 
secretaria de obras da Prefeitura.  

RISCO
O então deputado Fernando 

Mineiro sempre acusou o 
marketing dos governos anteriores 
como uma obra de fi cção. E 
tinha razão. Resta só saber se 
ele aceitará, agora, ser mais um 
fi ccionista.

CAMARIM

CENA
Na história do Rio Grande do Norte há três gran-
des notáveis proeminências a serviço do grande 
bem: Frei Miguelinho, no seu martírio em defesa 
da liberdade; Padre João Maria, que Henrique Cas-
triciano disse ter sido genialmente bom; e Varela 

Santiago, o grande benemérito que tudo fez em 
favor dos outros. As personalidades notáveis são 
aquelas que realizam sem que exista, lá do outro 
lado da cortina, um projeto de poder. A bondade 
não é fi lha bastarda da vaidade humana.

“ “As pessoas são ridículas
apenas quando querem
parecer ou ser o que não são”

Giácomo Leopardi,
poeta e ensaísta italiano (1798-1837). 

Divulgação
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HORÓSCOPO

Dedique um tempo extra ao trabalho, ainda mais se 
quer subir na carreira. Há sinal de muita diversão ao 
lado dos amigos -- aproveite! A vida amorosa fi ca mais 
legal se tiverem desejos em comum.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

Assuntos domésticos podem ocupar parte da sua 
atenção logo cedo, mas tudo deve se desenrolar 
bem. Pode ter sorte em jogo ou sorteio. Use seu 
charme para encantar quem deseja.

Saia da rotina, mas não perca seus objetivos 
profi ssionais de vista, ok? Exigir que tudo seja feito 
do seu jeito pode trazer alguns dissabores. Só vai 
apostar na conquista se achar que tem futuro.

Com a ajuda da família, será mais fácil fazer um 
conserto ou iniciar uma reforma em casa. No 
trabalho, concentre-se em atividades que exigem 
praticidade. Lance passageiro pode animar seu 
coração.

Mudanças de última hora prometem muita 
movimentação na parte da manhã. Reserve um 
tempo para aprender coisas novas. O sexo promete 
momentos intensos com quem ama!

No trabalho, há chance de fechar um negócio 
lucrativo. Só precisa ter cuidado com mal-entendidos 
ao lidar com os colegas. Alguém que acabou de 
conhecer pode balançar seu coração.

Você vai chegar mais longe se puder contar com o 
apoio de amigos. No trabalho, siga seus instintos 
e aja de maneira mais reservada. Se está só, vai 
sonhar com compromisso duradouro.

Pode surgir uma boa oportunidade para engordar seu 
bolso. Mesmo assim, tenha cautela com os gastos 
na hora de se divertir. Evite controlar cada passo da 
pessoa amada.

Dia indicado para resolver tarefas ou assuntos 
que fi caram pendentes. Aproxime-se dos colegas e 
procure melhorar o ambiente profi ssional. Paquera 
com alguém disputado pode atrair rival.

Logo cedo, mantenha-se longe dos holofotes e vai 
se sair melhor. Depois, estará mais confi ante e pode 
desempenhar um papel de destaque, inclusive no 
trabalho. Ótimas energias no amor.

Talvez tenha que redobrar o esforço no serviço, 
mas todo esse trabalho duro deve trazer frutos 
mais tarde. Só não exagere no otimismo. Pode ser 
o centro das atenções se está só.

Você pode alimentar grandes planos logo cedo, 
mas, ao longo do dia, o desejo de descansar 
tende a crescer. Fofoca não está descartada. 
Tente fugir de assuntos delicados com quem ama.

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)

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

953142786
624798351
817563429
479251638
365984172
182637945
791425863
248316597
536879214
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e 
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

LICENÇA AMBIENTAL

A. F. FEITOSA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL E GLP (PESSOA JURÍDICA), inscrita no 
CNPJ: 32.426.104/0001-59, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 20/02/2019, através do Processo Administrativo Nº SEMURB-036668/ 2019, A Lega-
lização, Característica, Habite-se e Licença Simplifi cada para o funcionamento de uma Revenda de 
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) com área construída 45,39 m² em um terreno de 79,83 m², situada 
NA RUA MIRABEAU PEREIRA, 1242, ALECRIM, NATAL/ RN, CEP: 59032-150, fi cando estabeleci-
do um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

TAPUIO AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 40.758.310/0001-94, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Re-
novação de Licença Simplifi cada- RLS, para as atividades de FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS, loca-
lizada na FAZENDA TAPUIO,999, CEP 59.565.000, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAIPU,RN.

FRANCISCO DE ASSIS VELOSO JÚNIOR
PROPIETÁRIO E ADMISTRADOR

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO 

TAPUIO AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 40.758.310/0001-94, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Renovação de Licença  Operação - RLO, para as atividades de Criação de Búfalos para Produção 
de leite, localizada na FAZENDA TAPUIO,999, CEP 59.565.000, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE 
TAIPU,RN.

FRANCISCO DE ASSIS VELOSO JÚNIOR
PROPIETÁRIO E ADMISTRADOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0285/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá 
realizar no dia 04/06/2019 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 
ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA O EXERCICIO DE 
2019. O edital e seus anexos encontra-se à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, 
P r a ç a  J o s e  Va r e l a ,  n º  7 8 ,  C e n t r o ,  o  e d i t a l  n a  i n t e g r a ,  e  n o  e - m a i l : 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Jesiel André Faustino da Silva - Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 036/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO 
INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - 
ME, CNPJ Nº: 21.062.777/0001-50. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CATEGORIA PERMANENTE, QUE VIABILIZEM ÀS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSUMOS 
NECESSARIOS PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DAS 
MESMAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes 
do que trata o objeto deste Pregão serão custeadas com recursos próprios consignados no orçamento geral 
do município no Exercíc io de 2019, através das seguintes Dotações Orçamentár ia: 
02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 02.007.12.361.0007.2.031.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 02.007.12.365.0007.2.022.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.365.0007.2.098.4490.52.00.00.00; 02.007.12.361.0007.2.031.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.365.0007.2.022.4490.52.00.00.00; 02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.361.0007.2.031.4490.52.00.00.00; 02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.365.0007.2.098.4490.52.00.00.00; 02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; VIGÊNCIA: 
31 DE DEZEMBRO DE 2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 44.709,00 (quarenta e quatro mil, 
setecentos e nove reais). Assinaturas em 17/ 05/2019, Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS 
FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Pela Contratada: Lucas Gustavo Lima da Silva, CPF: Nº 
103.759.574-21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(LICITAÇÃO Nº 027/2019 – PREGÃO PRESENCIAL)
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO 
INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: MARCOS JULIANO DA SILVA – ME, CNPJ Nº: 
12.633.952/0001-21. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CATEGORIA PERMANENTE, QUE VIABILIZEM ÀS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSUMOS 
NECESSARIOS PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DAS 
MESMAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes 
do que trata o objeto deste Pregão serão custeadas com recursos próprios consignados no orçamento geral 
do município no Exercíc io de 2019, através das seguintes Dotações Orçamentár ia: 
02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 02.007.12.361.0007.2.031.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 02.007.12.365.0007.2.022.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.365.0007.2.098.4490.52.00.00.00; 02.007.12.361.0007.2.031.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.365.0007.2.022.4490.52.00.00.00; 02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.361.0007.2.031.4490.52.00.00.00; 02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.365.0007.2.098.4490.52.00.00.00; 02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; VIGÊNCIA: 
31 DE DEZEMBRO DE 2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 28.865,00 (vinte e oito mil, oitocentos e 
sessenta e cinco reais). Assinaturas em 17/ 05/2019, Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS 
FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Pela Contratada: Francisco Cleber Henrique Silva, CPF: 
Nº 074.127.744-17.

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(LICITAÇÃO Nº 027/2019 – PREGÃO PRESENCIAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO 
INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, 
CNPJ Nº: 29.007.485/0001-27. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CATEGORIA PERMANENTE, QUE VIABILIZEM ÀS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSUMOS 
NECESSARIOS PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DAS 
MESMAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes 
do que trata o objeto deste Pregão serão custeadas com recursos próprios consignados no orçamento geral 
do município no Exercíc io de 2019, através das seguintes Dotações Orçamentár ia: 
02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 02.007.12.361.0007.2.031.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 02.007.12.365.0007.2.022.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.365.0007.2.098.4490.52.00.00.00; 02.007.12.361.0007.2.031.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.365.0007.2.022.4490.52.00.00.00; 02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.361.0007.2.031.4490.52.00.00.00; 02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; 
02.007.12.365.0007.2.098.4490.52.00.00.00; 02.007.12.122.0007.2.030.4490.52.00.00.00; VIGÊNCIA: 
31 DE DEZEMBRO DE 2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 24.697,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e 
noventa e sete reais). Assinaturas em 17/ 05/2019, Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX 
BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Pela Contratada: João Ricardo de Oliveira Gonçalves, CPF: Nº 
055.622.814-65.

(LICITAÇÃO Nº 027/2019 – PREGÃO PRESENCIAL)
EXTRATO DE CONTRATO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PROCESSO Nº 225.005/2019

Serra Caiada/RN, Em 22 de Maio de 2019
Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro.

 

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 023/2019, com o 
Objetivo de Registro de preços para aquisição futura e parcelada de mobiliário, eletrodomésticos 
e utensílios de copa e cozinha destinados às secretarias municipais e fundos municipais de Serra 
Caiada/RN de acordo com as informações constantes no anexo I – termo de referência deste edital. Os 
envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 05 de Junho 
de 2019 até as 14:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a 
Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Edital disponível na página 
www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou 
telefone (84) 3293-0049.



QUINTA-FEIRA, 23.05.2019Social12

...do Estadão: "Editorial: Cresce 
a inquietante sensação de que 
Bolsonaro decidiu governar 
não conforme a Constituição 
e com respeito às instituições 
democráticas, mas como um 
falso Messias";
...do portal UOL Notícias: 
"Mudanças no BPC podem 
aumentar desigualdade 
e judicialização, diz 
pesquisadora";
...da deputada federal (PSOL-
SP) Sâmia Bomfi m: "Bolsonaro 
foi deputado por quase 30 anos, 
mudou de partido 7 vezes, tem 
3 fi lhos parlamentares - 1 deles 
investigado por organização 
criminosa e lavagem de 
dinheiro - e agora diz que a 
classe política é o grande 
problema do Brasil. Alguém 
manda um óleo de peroba 
pra ele?".

>> GIRO PELO TWITTER...

IMPRESSÃO
Longa e complexa. Foi assim 

que a reitora da UFRN, Ângela 
Paiva, defi niu para auxiliares 
próximos a reunião entre os 
reitores da UFRN, do IFRN e 
da Ufersa, a bancada federal do 
RN e o ministro da Educação 
Abraham, nesta segunda-feira, 
no Ministério da Educação, em 
Brasília, para tratar sobre o 
'contingenciamento de recursos" 
para essas instituições.
Em resumo, contou a reitora, 
o ministro afi rmou que não há 
como desbloquear as verbas. 
E que a única maneira de 
se tentar algo nesse sentido 
seria tratando caso a caso as 
demandas de cada Ifes com o 
Ministério da Economia.

BEM EXPLICADO
Após abertura da reunião, a 

reitora Ângela Paiva apresentou 
o perfi l das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
do RN e os dados específi cos da 
universidade. Na sequência, 
mostrou a impossibilidade 
de dar continuidade ao ano 
letivo após setembro, caso 
não haja o desbloqueio das 
despesas discricionárias. 
Em seguida, os reitores do 
IFRN, Wyllys Tabosa, e da 
UFERSA, Arimatea de Matos, 
apresentaram dados das suas 
instituições e, da mesma forma, 
pediram a disponibilidade do 
orçamento previsto na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
Juntas, as três instituições 
sofreram um bloqueio de 109 
milhões de reais.

CHOCANTE 
Segundo fonte da coluna, 

foi quando a reitora da UFRN 
explicava a situação das 
instituições que o ministro pediu 
a palavra. E, para o choque de 
alguns presentes, Weintraub 
não apenas sugeriu que alunos 
poderiam fazer mutirão para 
realizarem a limpeza dos campi, 
para economizar por conta do 
corte, como, entre um palavrão 
e outro, chamou professores de 
vagabundos, afi rmando que eles 
ganham muito,  e ainda acusou 
estudantes do ensino superior 
federal de serem "maconheiros".

Daniela FreireDanielaDaniela FreireFreire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Registro do encontro polêmico entre o ministro da Educação 
Abraham Weintraub e a bancada federal potiguar, mais os 
reirores da UFRN, IF e Urfesa, nesta segunda-feira, em Brasília

Deputado federal 
Beto  Rosado 
e o presidente 
Jair Bolsonaro 
trocaram ideia 
sobre os ajustes 
fi nais do decreto 
que transforma 
o sal em bem de 
interesse social. 
E o parlamentar 
potiguar 
aproveitou para 
presentear o 
presidente com 
produto da região 
salineira do RN, 
da empresa Flor 
de Sal Cimsal

Potiguar Rogério Marinho, secretário da Previdência Social, 
ao lado da líder do governo no Congresso, deputada Joice 
Hasselmann (PSL-SP) e do deputado federal Marcelo Ramos, 
durante seminário sobre Previdência, organizado pelo 
Correio Braziliense, nesta quarta-feira, com a presença do 
ministro Paulo Guedes

Vereadores Maurício Gurgel, Divaneide Basílio e Ranieri 
Barbosa, e mais o deputado estadual Sandro Pimentel, não 
engoliram o aumento das passagens de ônibus em Natal, 
como mostra a imagem. Sandro e Maurício protocolaram 
ação popular questionando o aumento. A alteração na 
tarifa de ônibus se deu após sanção do prefeito de Natal 
Álvaro Dias à decisão do Conselho Municipal de Transporte 
e Mobilidade Urbana

Prestes a tomar posse como novo reitor da UFRN, Daniel 
Diniz reuniu e anunciou, nesta quarta-feira, a sua futura 
nova equipe

Assessoria

Assessoria

Instagram

Cedida

Instagram

PIPOCO
A disputa para o Quinto 

Constitucional chega agora a uma 
fase crucial: a Comissão Eleitoral 
julgará os pedidos de impugnação 
das candidaturas. Entre eles, o 
que pede a negativa do registro de 
candidatura de Marisa Almeida 
por questionamento quanto à 
prática de nepotismo, pois a 
candidata a desembargadora é 
sócia do Instituto Brasileiro de 
Ensino e Cultura (IBEC), que tem 
o desembargador Bento Herculano 
como vice-presidente e Murilo 
Barros Júnior como secretário. 
Eis que o desembargador é o atual 
presidente do TRT e o secretário do 
IBEC vem a ser secretário do Pleno 
do TRT.

DESCENDÊNCIA
Diversas famílias de origem 

portuguesa emigraram para o 
Brasil entre os séculos XVI e XVIII. 
No RN, muitas dessas famílias 
compartilham raízes genealógicas 
que indicam um antepassado em 
comum: o judaico. Mas como uma 
dessas pessoas pode conseguir 
cidadania portuguesa? Nesta sexta-
feira, 24, acontece em Natal um 
evento, das 12h às 14h, no Cascudo 
Bistro, para os interessados.OPINIÃO

“O nosso mandato, viu-se no dever de 
cumprir com sua missão de poder fi scalizador 
para obrigar o poder executivo a rever sua 
decisão e publicar um novo decreto com o preço 
justo”. Da vereadora Ana Paula, ao apresentar, 
na sessão ordinária de terça-feira, 21, o Projeto 
de Decreto legislativo que susta os efeitos do 
Decreto nº 11.733, de 16 de maio de 2019, que 
reajustou os valores das tarifas do Sistema de 
Transporte Público Coletivo de Passageiros 
no Município do Natal. Nove vereadores já 
assinaram o requerimento pra tramitação em 
regime urgência.
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Casal já "fi cou" com outra mulher

Rodrigo Faro, da Record, 
parece não estar gostando 
muito de suas derrotas na au-
diência para Eliana, do SBT, 
aos domingos. Agora, o apre-
sentador deixou de seguir a 
colega no Instagram. Ela, no 
entanto, continuava seguindo 
Faro na rede social. Alguns 
fãs alertaram Eliana sobre 
o "unfollow" de Faro, mas 
nenhum dos dois apresenta-
dores falou sobre o assunto. O 
programa de Faro já acumula 
14 derrotas para Eliana.

Derrotado no 
Ibope, Rodrigo 
Faro deixa de 
seguir Eliana

Instagram

Casada com Thammy Mi-
randa, Andressa Ferreira re-
velou algumas intimidades em 
um bate-papo com os internau-
tas no Instagram Stories. Uma 
delas é que o casal já fez sexo a 
três com uma mulher.

"Já fi zemos uma vez", disse 
a digital infl uencer, que deta-
lhou: "Com uma outra mulher. 
Mas foi uma única vez e foi um 
caso bem específi co", explicou.

Thammy se divertiu com 
a revelação. "Ela quis me re-
conquistar".

Mulher de 
Thammy diz que 
eles já fizeram 
sexo a três

Liberal

Ex-galã da Globo diz que se mudou para 
Portugal por causa de homofobia no Brasil

Fugiu

Há seis meses vivendo em Portugal com o 
marido, Leandro Fonseca, e os cães, o ator Le-
onardo Vieira celebra o fato de poder hoje viver 
com tranquilidade, num país onde a lei proíbe 
discriminação por orientação sexual. Aos 50 
anos, o ator, que foi galã de novelas como Re-
nascer, Sonho Meu e Senhora do Destino, con-
tou ao jornal Extra que um dos motivos que o 
fi zeram ir embora do Brasil foi por já ter sofrido 
ameaças de morte por ser gay.

"Vários fatores foram determinantes para 
minha mudança. Em primeiro lugar, busca 
de melhor qualidade de vida. Isso inclui viver 
melhor gastando menos. Em Portugal, a homo-
fobia é bem menor que no Brasil. Eu não sofro 
ameaças de morte por ser eu, como já aconteceu 
no meu país. Aqui, a morte de alguém por vio-
lência é notícia por semanas, pois não é como 
no Brasil, que se morre por bala perdida todos 
dias", afi rmou.

Ainda sobre as vantagens de morar na Eu-
ropa, Leonardo falou: "Aqui me sinto seguro de 
ir e vir, seja dia ou noite. Não ando com medo 
de ser assaltado e até mesmo assassinado du-
rante um assalto. Não tenho medo da polícia e 
de sofrer extorsão por ela. Aqui não há um pre-
sidente que faz cortes na educação e estimula 
o uso de armas por crianças. Aqui em Portugal 
a extrema direita não está no poder. Esses são 
alguns dos motivos e já são o sufi ciente para eu 
ter escolhido morar em Portugal. Ah, claro, sou 
cidadão português".

Uol TV

Instagram / Reprodução
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O Governo do Estado lan-
çará, no mês de junho, o Cine 
RN, um edital para viabilizar 
a produção audiovisual no 
Rio Grande do Norte.

Nesta quarta-feira, 22, a 
governadora Fátima Bezerra 
recebeu a equipe da websérie 
Septo, produção norte-rio-
-grandense do coletivo Ca-
boré Audiovisual, que será 
lançada no próximo sábado, 
25, às 16h, na Fundação Ca-
pitania das Artes.

Septo é a primeira websé-
rie genuinamente potiguar.

Governo do RN 
lançará projeto 
para fomentar 
setor audiovisual

Financiamento

Atriz Alice Carvalho em websérie Septo

Septo / Reprodução

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  / PANIFICADORA ELITE, CNPJ 27.632.866/0001-71, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO para 
a Fabricação de produtos de padaria e confeitaria, localizada na Rua Presidente Getúlio 
Vargas, n° 205, Centro, Serra Caiada/RN, CEP: 59.245-000.

CLODOALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS 
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MYCK MITCHEL DOS SANTOS, CNPJ 22.352.862/0001-16, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para uma Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo 
(GLP), localizada na Rua Lucas Matias n° 221 – Centro – Patu (RN) – 59.770-000. 

Myck Mitchel dos Santos
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CERÂMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA, CNPJ: 35.029.057/0001-06, Torna público recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação Nº 2018-123133/TEC/LO-0170 com prazo de validade até 28/07/2024 para 
Extração de Granito em uma área de 6,8 ha, com área especifi ca de lavra de 2,65 há e volume de 
1500 m³/mês localizado no Sitio Poço, Zona Rural, Município de Almino Afonso/RN.

FELIPE MONTENEGRO BASTOS MOTA
Diretor Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

F N DE MIRANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP, CNPJ: 28.029.141/0001 
- 56, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada de Nº 2018-129497/TEC/LS - 0488 com prazo de 
validade até 07/05/2025, em favor do empreendimento Loteamento Alto Monte Herminio II para 
Loteamento com 6 quadras, composto por 108 unidades, Localizado na Estrada da Boa Água, 
S/N ,Zona Urbana Municipio de Nisia Floresta - RN

FRANCISCA NELI DE MIRANDA
Proprietária

O jornalista Roberto Gue-
des reconstituiu a trajetória 
conturbada do desenhista 
Steve Ditko (1927-2018) em 
O Incrível Steve Ditko (Noir). 
A biografi a prioriza sua ativi-
dade artística em detrimento 
da vida pessoal, sem fornecer 
muitos detalhes da intimida-
de do quadrinista. Ditko foi 
fundamental na personalida-
de do Homem-Aranha, pois 
era uma espécie autorretrato  
do artista: um rapaz tímido, 
magro, recluso e esquisitão 
que sofria bullying.

Cocriador do 
Homem-Aranha 
ganha biografia 

Quadrinhos
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O. F. DA SILVA JÚNIOR EIRELI, 09.116.039/0001-43, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação, para a atividade de Transporte de Carga Perigosa, locali-
zado na Av. Alberto Maranhão, 1060, Bairro Alto da Conceição, CEP: 59.600-295, Mossoró/RN.

OTÁVIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SI COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA inscrito sobre CNPJ: 02.797.263/0001-07 
torna público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de Operação para um para um comércio 
varejista de combustíveis líquidos, localizado na Avenida Maria Lacerda 210 – Parque Pitimbu 
- Parnamirim - RN.

ISMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA
Sócio-Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO JP MOSSORÓ LTDA  inscrito sobre CNPJ: 04.899.438/0001-04 torna público que requer do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Re-
novação da Licença de Operação para um Posto Revendedor de combustíveis líquidos, localizado 
na RUA DOCLECIANO WENCESLAU DA PAIXÃO – NOVA BETÂNIA- ASSU - RN

FRANCISCO PRAXEDES JUNIOR
Sócio-Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 

R & R CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA  CNPJ: 20.891.092/0001-54, torna publico que 
esta requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, IDEMA, licença 
de SIMPLIFICADA para atividade de LOTEAMENTO SANTA ROSA II, localizada no Sitio Santa 
Rosa, RN 221 , município de Macau, Rio Grande do Norte.

 ROSALBA BEZERRA DE MEDEIROS  Proprietário 

A Copa do Mundo no Ca-
tar, em 2022, não vai aplicar 
o novo modelo de 48 seleções. 
A Fifa anunciou nesta quar-
ta-feira, 22, que decidiu aban-
donar o projeto de expandir a 
quantidade de participantes 
do torneio já para a próxima 
edição e vai manter o formato 
existente desde 1998, com a 
presença de 32 países.

Segundo nota ofi cial da 
entidade, a decisão foi toma-
da depois de consultar in-
vestidores e patrocinadores. 
Pesou a avaliação de que boa 
parte da organização e pla-
nejamento para o Mundial já 
foram realizados com base no 
formato atual.

Internacional (RS) e Flu-
minense (RJ) entram em 
campo nesta quinta-feira. Os 
gaúchos encaram o Paysan-
du (PA) pela Copa do Brasil, 
enquanto os cariocas pegam o 
Atlético Nacional (Colômbia) 
pela Copa Sul-Americana.

Fifa desiste de 
aumentar número 
de seleções na 
Copa de 2022

Inter e Flu jogam 
pela Copa do BR
e Sul-Americana 
nesta quinta-feira

Catar

Futebol

Gianni Infantino, presidente da Fifa

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, Processo 
Licitatório Nº. 039/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, MON-
TAGEM E ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR DEVIDAMENTE INSTITUIDO PARA FOR-
MAÇÃO DE MÓDULOS MONTADOS E PADRONIZADOS (KIT), A SEREM DISTRIBUIDOS 
PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. A sessão pública dar-se-á no dia 
05/06/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 
22/05/2019. Pregoeiro/PMM.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, 
Processo Licitatório Nº. 040/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA REA-
LIZAÇÃO EVENTUAL DE EXAMES DE NEUROCONDUÇÃO. A sessão pública dar-se-á no 
dia 06/06/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 
22/05/2019. Pregoeiro/PMM.

Rhona Wise / AFP
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Com uma equipe composta na 
maioria por reservas, o Palmeiras 
bateu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, 
nesta quarta-feira, 22, no estádio 
Castelão, em São Luís, pelo jogo de 
ida das oitavas de fi nal da Copa do 
Brasil. O único gol da partida saiu 
nos acréscimos e contou a colabora-
ção do goleiro do time da casa.

Após os 90 minutos normais 
terem se encerrado, o Palmeiras 
conseguiu marcar em cobrança de 
falta de Moisés. 

O meia arriscou de longe e o go-
leiro Andrey acabou aceitando, em 
uma falha vergonhosa. Durante a 
partida, o arqueiro já havia sofrido 
choque com jogador do Palmeiras e 

chegou a desabar em campo.
A partida de volta entre os dois 

times está agendada para o dia 30 
de maio, no Allianz Parque, e o al-
viverde pode empatar que estará 
nas quartas de fi nal do torneio. Ao 
time maranhense, restará apenas 
a possibilidade de vitória por qual-
quer vantagem.

Partida foi realizada no estádio Castelão, e terminou com triunfo do Alviverde, que pode empatar na volta para passar de fase

Com time reserva, Palmeiras vence 
Sampaio Corrêa por 1x0 em São Luís
Moisés arriscou cobrança de falta aos 46 minutos da segunda etapa, e 
Andrey falhou feio ao tentar fazer a defesa; volta é na semana que vem

Copa do Brasil

César Greco / Palmeiras

No Paraguai, Botafogo vence Sol 
de América por 1 a 0 com gol de 
Erik, artilheiro do torneio

Sul-Americana

Esta foi a primeira vitória do Botafogo jogando no Paraguai em toda sua história

Norberto Duarte / AFPa

Pela partida de ida da segun-
da fase da Copa Sul-Americana, o 
Botafogo venceu o Sol de América-
-PAR por 1 a 0. O gol foi de Erik, 
artilheiro da competição. Essa foi a 
primeira vitória da equipe carioca 
jogando no Paraguai em sua histó-
ria.

Com 27 do segundo tempo, o 
Botafogo fez ótima trama pela es-
querda e Gilson cruzou. O goleiro 
Escobar saiu mal e a bola fi cou 
pipocando na entrada da pequena 
área. Como um bom atacante, Erik 
chutou como dava, numa espécie de 

voleio, e balançou as redes do Sol de 
América, garantindo a vitória.

A partida de volta, decisiva, 
acontece na próxima quarta-feira, 
29 de maio, às 19h15, no Estádio 
Nilton Santos, no Rio de Janeiro. 
Qualquer vitória do Botafogo ou 
empate classifi ca a equipe carioca 
- vale lembrar que na Copa Sul-A-
mericana existe a regra do gol fora 
de casa.

O Athletico Paranaense largou 
em vantagem na fi nal da Recopa 
Sul-Americana de 2019 (torneio 
que coloca frente a frente os últi-
mos campeões da Sul-Americana 
e da Libertadores). Encarando o 
River Plate-ARG na noite desta 
quarta-feira, 22, em Curitiba, o 
Furacão venceu pelo placar míni-
mo: 1 a 0.

O único gol do jogo foi anotado 
aos 24 minutos do primeiro tempo. 

Marco Rúben fez o gol do Athletico-PR

Athletico-PR bate o River Plate por 1 a 0 na Arena
Recopa

Valquir Aureliano / Bem Paraná

01

No lado esquerdo, Renan Lodi re-
cebeu a bola de Bruno Guimarães 
e fez um passe curto para Rony. 

Ele girou e viu Marco Rúben den-
tro da área. O camisa 9 recebeu 
de frente para Armani e mandou 
para o fundo das redes, garantindo 
o triunfo Rubro-Negro.

Agora as equipes voltarão a 
se enfrentar na semana que vem, 
desta vez no estádio Monumental, 
em Buenos Aires, casa do River. 
Lá, o time argentino precisará ven-
cer por dois gols de diferença caso 
queira fi car com o título.


