
Juiz nega recurso e mantém Luiz Almir 
condenado a mais de 12 anos de prisão
Juiz Raimundo Carlyle, da 3ª Vara Criminal de Natal, rejeitou embargos de declaração do vereador e manteve na íntegra a 
condenação do político por peculato e lavagem de dinheiro. Luiz Almir é acusado de desviar verba junto com Fernando Freire.

Máfia dos Gafanhotos 07

NATAL, QUINTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2019 
EDIÇÃO Nº 552  |  ANO 3  | 10.000 EXEMPLARES  

DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

AGORArn
RN está "ilhado",
diz Marcelo Alecrim

Entrevista 03

Empresário lamenta poucos voos

José Aldenir / Agora RN

Flamengo vence 
Corinthians por 1 a 0

Copa do Brasil 16

Alexandre Vidal / Flamengo

Protesto reúne 
milhares contra 
cortes na educação

Pacote Anticorrupção 
entra em vigor no RN 
ainda no mês de maio

Segundo os organizadores, 
foram mais de 70 mil em Natal.

Plano prevê quatro decretos
que irão combater atos ilegais.

Em todo o País 04

Transparência 05

JORNAL 100% GRÁTIS. PEGUE O SEU!

JORNAL 100% GRÁTIS. PEGUE O SEU!

MELHOR TAXA DO MERCADO
VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL 
FEEDBACK E RELACIONAMENTO
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“ Agora é só fazer silêncio"

Ex-presidente Michel Temer,
ao deixar a cadeia ontem

A secretária estadual de Turismo, Ana Costa, co-
nhecida empresária do “trade” de Natal, desfruta de 
um bom conceito entre os seus pares, que sempre a 
elogiam quando podem.  Afinal, ter uma colega empre-
sária para dialogar no governo é sempre melhor do que 
falar com quem não é do ramo. 

Mas, mesmo no caso dela, há limitações que per-
passam a função e fazem do cargo uma espécie de 
desafio político. 

Ocupar um posto público é muito diferente de 
sentar-se numa mesa de comando na iniciativa priva-
da, onde protocolos jamais superam a necessidade de 
cumprir prazos e honrar objetivos.

Ana Costa sabe perfeitamente onde estão os seus 
problemas e como eles podem ser resolvidos, entende 
que os sinais de alerta da economia, mas – diferente-
mente do que acontecia quando comandava uma em-
presa privada – hoje ela precisa ter respostas prontas e 
diplomáticas para tudo.

Desde que voltou de São Paulo, para onde foi com 
a missão de percorrer as sedes das companhias aéreas 
e negociar uma redução das tarifas praticadas em Natal, 
a secretária trouxe na bagagem o compromisso político 
de apresentar resultados para um problema bastante 
agravado com a deterioração financeira da Latam. 

Desde então, não só dezenas de voos foram cance-
ladas no País, como as tarifas aumentaram em diversos 
aeroportos, diluindo a nossa maior luta por passagens 

mais baixas na relação com outros destinos do Nordeste. 
Embora o governo Fátima tenha comprado a ideia 

de uma negociação mais eficiente com as companhias 
assentada sobre uma ampliação ainda maior da isen-
ção do ICMS sobre o querosene de aviação, que hoje é 
de 12% e poderia passar para 6%, o fato é que outros 
estados já falam em zerar essa alíquota, o que de cara 
já exercerá uma pressão maior às pretensões do Rio 
Grande do Norte. 

É nesta situação incômoda que se encontra a com-
petente secretária Ana Costa, cuja disposição para o 
trabalho é reconhecida pelo “trade”, mas que enfrenta 
dilemas de difícil solução dentro das condições econô-
micas atuais do país. 

Comparando com uma situação bem mais simples 
da vida, quando um time de futebol cai para a terceira ou 
quarta divisão – e nós entendemos bem disso aqui -, mui-
tos acham que a solução é mudar de técnico, quando a 
saída verdadeira é preparar a base do time para o futuro.

Talvez a secretária deva fazer o mesmo e eleger uma 
nova pauta de prioridades, onde as passagens estejam 
num contexto mais amplo de medidas pontuais e não 
com uma saída para uma crise imediata. 

A falta de opções criativas e modernas para um des-
tino que hoje sofre com o preço das passagens aponta 
para uma compreensão diferente dos nossos proble-
mas, se quisermos chegar à primeira divisão do turismo 
brasileiro.

CARTAS NA MESA
Começaram a ficar mais inten-

sas as movimentações políticas e 
articulações para as eleições muni-
cipais de 2020. Em Natal, uma das 
principais incógnitas no momento 
é o prefeito Álvaro Dias. Ele ainda 
não decidiu se será ou não candida-
to à reeleição.

PEÇA CHAVE
Atualmente no MDB, Álvaro 

dialoga com a governadora Fátima 
Bezerra e não descarta, inclusive, 
uma aliança com ela para o ano que 
vem. Resta saber em que condições, 
pois a governadora ainda não 
sinalizou se apoiaria a reeleição de 
Álvaro ou se faz questão que o seu 
partido, o PT, tenha candidatura 
própria.

ALTERNATIVA
Se o PT decidir ter candidatura 

própria, surge outra dúvida. Qual 
seria o nome do partido para a 
disputa. Nomes mais lembrados, a 
deputada federal Natália Bonavi-
des e o secretário Fernando Mineiro 
já disseram que não querem concor-
rer. Neste cenário, desponta o nome 
do senador Jean Paul Prates.

OLHO LÁ NA FRENTE
Jean Paul não perderia nada 

sendo candidato a prefeito de Natal 
em 2020, avaliam membros de alas 
do partido. Pelo contrário, tornaria 
seu nome mais conhecido em Natal, 
o que lhe daria mais condições de 
disputar a reeleição para o Senado 
dois anos depois. É sempre bom 
lembrar: se quiser ser candidato, 
Jean Paul não precisa renunciar ao 
mandato de senador.

PRIVATIZAÇÃO
O deputado estadual Hermano 

Moraes (MDB) vai sugerir a reali-
zação de uma audiência pública na 
Assembleia Legislativa para discu-

No lugar certo, mas na hora errada 

tir a possibilidade de privatização 
da Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern), de-
fendida pela alta cúpula do governo 
federal e rejeitada pela administra-
ção estadual. O parlamentar tomou 
a iniciativa após ouvir entrevista da 
presidente regional da Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (Abes), Geny Formiga, 
ao programa Agora em Debate, 
apresentado por Roberto Guedes na 
rádio Agora FM (97,9).

CAPITAL ESTRANGEIRO
O secretário nacional de Avia-

ção Civil, Carlos Eduardo Resende 
Prado, pediu nesta quarta-feira 

que o Congresso Nacional vote a 
medida provisória que autoriza 
até 100% de capital estrangeiro 
em companhias aéreas. Segundo 
Prado, a medida é importante para 
aumentar a concorrência no setor 
aéreo e, consequentemente, reduzir 
o preço das passagens.

MANIFESTAÇÃO
A União Metropolitana dos 

Estudantes Secundaristas de 
Natal (Umes) planeja realizar um 
protesto nesta quinta-feira, 16, 
contra o reajuste nas passagens 
de ônibus. O ato será em frente 
à Secretaria de Administração, 
onde deve acontecer uma nova 

reunião do Conselho Municipal de 
Mobilidade Urbana para discutir 
propostas de reajuste.

DIREITOS HUMANOS
A deputada federal Maria do 

Rosário (PT-RS), ex-ministra dos 
Direitos Humanos, estará em 
Natal nesta quinta-feira. Ela par-
ticipará de evento promovido pela 
Secretaria Estadual das Mulhe-
res, Juventude, Igualdade Racial 
e Direitos Humanos denominado 
“Lá vêm os direitos humanos...”. 
Segundo o governo estadual, “a 
proposta é diminuir o afastamento 
que existe entre a sociedade e os 
direitos humanos, partindo do 

preconceito ou do próprio este-
reótipo que se criou em torno da 
temática”.

PERTINHO
Termina no mês que vem – 

mais precisamente no dia 17 de 
junho – a punição imposta pela 
Secretaria do Tesouro Nacional ao 
Governo do Rio Grande do Norte 
em função de atrasos no pagamento 
de empréstimos que tiveram a 
União como fiadora. Como o Estado 
não pagou, coube ao Tesouro cobrir 
o rombo. Por isso, até 17 de junho 
o governo potiguar está proibido de 
realizar novas contratações tendo a 
União como garantidora.

PREVENTIVA
O ministro Gilmar Mendes, 

do Supremo Tribunal Federal, 
condenou nesta quarta-feira o uso 
da prisão preventiva para antecipar 
pena de quem sequer foi condenado 
apenas para "satisfazer a opinião 
pública". "A prisão preventiva não 
é para isso. Ela tem pressupostos, 
é a exceção. Qualquer outra coisa é 
invencionismo, é delírio das bases 
constitucionais", opinou.

PEC
A Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) do Senado aprovou 
ontem uma proposta que proíbe 
o governo de editar medidas pro-
visórias sobre diretrizes e bases 
da educação nacional. A Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
19/2017, que foi apresentada por 
Fátima Bezerra quando ela era 
senadora - hoje governadora do 
RN - foi aprovada no colegiado no 
dia em que estudantes e profes-
sores fizeram protestos contra o 
contingenciamento de recursos 
em universidades. O texto agora 
depende de votação no plenário da 
Casa e ainda terá de passar pela 
Câmara dos Deputados.
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AGORA – Como o senhor 
avalia a proposta de reforma 
da Previdência que está em tra-
mitação no Congresso?

MARCELO ALECRIM – É 
importantíssima para o País. É 
um debate, inclusive, que já ul-
trapassou a razoabilidade. Ima-
ginávamos que isso deveria estar 
bem mais adiantado hoje. Todos 
os empresários estão esperando 
essa solução. Eu acho que ela tem 
que sair o mais rápido possível. 
Enquanto isso não sair, não vão vir 
investimentos para o País. É difícil 
investir num país que deve muito 
mais do que recolhe. Os empresá-
rios estão em compasso de espera.

AGORA – Só essa reforma 
animaria os investidores?

MA – Além disso, tem a refor-
ma tributária também. Tem que 
facilitar, para que todos os empre-
sários possam acreditar no País.

AGORA – Como está o Rio 
Grande do Norte nesse cenário?

MA – Se locais que são o foco, 
como São Paulo, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro, já estão ruins, ima-
gine em estados como o Rio Grande 

do Norte. Mas eu não acho o RN 
pobre. Ele é, na minha opinião, o 
estado mais rico da região Nordes-
te. Temos de tudo. Poderia citar 
vários potenciais, como calcário, a 
refinaria, a cana de açúcar, a fruti-
cultura... Tudo em um estado com 
apenas 3 milhões de habitantes. 
Mas o PIB daqui representa só 1% 
do País. E, como o Estado não pode 
dever mais do que arrecada, fica 
meio difícil. A insegurança jurídica 
é outra coisa que temos que ver.

AGORA – O que está faltan-
do para o cenário melhorar?

MA – A descrença está aumen-
tando cada dia mais. O País tem 
como se superar, pois não existe 
nenhuma outra economia no mun-
do como a do Brasil. Temos sol doze 
meses por ano e podemos ter três 
safras, mas, por motivo político e 
falta de saneamento econômico, o 
dinheiro não vem para o País. Está 
tendo muito egoísmo. Está faltan-
do pensar nas novas gerações, nos 
jovens que estão desempregados.

AGORA – O governo Jair 
Bolsonaro tem conduzido bem 
o debate sobre as medidas eco-

nômicas?
MA – Todo mundo está cons-

ciente do que tem que fazer, mas 
todo mundo está querendo o ‘seu’ 
primeiro antes de ceder. O receio 
deles – daqueles que pleiteiam al-
guma coisa junto ao governo – é não 
conseguirem agora o que querem e, 
depois que a reforma sair, o gover-
no não ceder mais. Tem que ter um 
partido só. Tem que ser o partido do 
Brasil. Estamos numa bolha.

AGORA – Falta mais articu-
lação política ao governo?

MA – O governo está fazendo 
de tudo para acontecer. A equipe 
econômica é excelente. O governo 
tem os ministros Paulo Guedes 
(Economia) e Sérgio Moro (Justiça 
e Segurança Pública), que não po-
deriam estar melhores. Tem que 
dar os elogios também a Rogério 
Marinho (secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Ministé-
rio da Economia). Só que temos um 
parlamento que teve uma mudan-
ça muito grande, mas os membros 

não estão preparados. Está faltan-
do mais agilidade.

AGORA – Ou seja, é o Con-
gresso que está prejudicando?

MA – Convencer mais de 500 
deputados não é fácil. A democra-
cia passa por isso, mas o debate 
está se alongando demais. Todo 
mundo sabe que tem que fazer. Eu 
acho que tem que ser realizada (a 
reforma), pois tempo é dinheiro, é 
oportunidade. O investidor não po-
de ficar esperando que o Brasil se 
ajeite para depois investir. Eles vão 
investir em outros países que estão 
mais adiantados.

AGORA – Voltando para o 
RN, o que tem travado o desen-
volvimento, na sua opinião?

MA – O grande problema é que 
o Rio Grande do Norte está ficando 
ilhado por não ter voos que tragam 
pessoas para cá. Temos belos ho-
téis, uma estrutura ótima, o me-
lhor réveillon do Brasil (em Pipa), 
temos tudo. Mas não temos acesso 

e as passagens são muito mais ca-
ras. Se uma pessoa vier do Mato 
Grosso, tem que voar quantas ho-
ras para chegar ao Rio Grande do 
Norte? Se vier de Belém, quantas 
horas? Enquanto isso, há voos di-
retos desses locais para Recife ou 
Fortaleza. Então, a gente está nu-
ma desvantagem logística imensa. 
Está difícil chegar a Natal, é do-
loroso chegar a Natal. Vai perder 
para Jericoacoara porque tem um 
aeroporto lá dentro.

AGORA – Como o senhor 
avalia o começo do governo de 
Fátima Bezerra no Estado?

MA – É muito pouco tempo (pa-
ra avaliar). E ela depende de vários 
fatores. O Rio Grande do Norte não 
pode ir bem se o Brasil estiver mal. 
Ela tem que fazer o dever de casa. 
É preciso segurar o que puder se-
gurar, cortar o que ela puder cor-
tar. Como os empresários fazem...

AGORA – O senhor tem sen-
tido essa predisposição?

MA – Ela está bem entusias-
mada. Eu tenho dito que a Ale tem 
tudo para ficar no Estado. Neste 
mês mesmo, trouxemos mais 50 
funcionários de São Paulo para 
cá. Estamos reforçando a Ale aqui, 
mas acreditando que vai se re-
solver esse problema de logística. 
Daqui a pouco, estará mais fácil 
chegar a Fernando de Noronha do 
que chegar a Natal.

 AGORA – O senhor concor-
da com a concessão de mais 
incentivos fiscais para as em-
presas aéreas?

MA – Tem que sentar com as 
empresas e fazer uma negociação.

"Descrença está aumentando" com demora para votar reforma, diz Marcelo Alecrim

RN tem “desvantagem logística imensa” 
em relação aos vizinhos, diz empresário
Na opinião de Marcelo Alecrim, Estado tem ficado "ilhado" por causa da redução no número de voos, o que levou a um 
aumento expressivo nas tarifas. Sobre Previdência, empresário avalia que Congresso está demorando a aprovar reforma

José Aldenir / Agora RN

Entrevista Marcelo Alecrim
CONTROLADOR DA DISTRIBUIDORA ALESAT COMBUSTÍVEIS

Controlador da distribuidora AleSat Combustíveis, o empresá-
rio potiguar Marcelo Alecrim avalia que o Rio Grande do Norte 
deve perder investimentos em função de estar “ilhado” em relação 
ao restante da região Nordeste.

Em quatro anos, segundo a Inframérica, concessionária que 
administra o Aeroporto Aluízio Alves, as companhias aéreas re-
duziram em 16% a quantidade de voos para o Estado. Com isso, a 
quantidade de passageiros caiu e as passagens tiveram os preços 
inflacionados. Na opinião de Alecrim, o RN tem potencial para 
crescer, mas precisa resolver o seu “problema de logística”.

Nesta entrevista ao Agora RN, o empresário comenta ainda so-
bre a reforma da Previdência e o início das gestões do presidente 
Jair Bolsonaro e da governadora Fátima Bezerra. Confira:
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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

Um protesto contra o contingen-
ciamento de verbas do orçamento 
das instituições federais de ensino 
levou milhares de pessoas às ruas 
de Natal nesta quarta-feira, 15. Os 
manifestantes se concentraram no 
cruzamento das avenidas Salgado 
Filho e Bernardo Vieira, nas proxi-
midades do shopping Midway Mall, 
e seguiram em caminhada até a 
Praça da Árvore, em Mirassol.

Os protestos ocorreram em 
170 cidades dos 26 estados do Pa-
ís e também no Distrito Federal.  
Universidades e escolas públicas 
também fizeram paralisações após 
a convocação feita por sindicatos, 
movimentos sociais e entidades 

estudantis.
Em Natal, a concentração do 

protesto começou por volta das 
15h. O ato aconteceu após palestra 
do ex-candidato à Presidência Gui-
lherme Boulos (PSOL), que ocorreu 
no campus central do IFRN. Com 
rostos pintados, faixas, cartazes 
e carro de som, os manifestantes 
demonstraram o contentamento 
com as ações protagonizadas pelo 
Ministério da Educação. 

De acordo com os organizado-
res, mais de 70 mil pessoas parti-
ciparam do ato em Natal. A Polícia 
Militar não informou o quantitati-
vo, que contou com a participação 
de estudantes, professores, traba-

lhadores de outras categorias pro-
fissionais. A governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra, 
também esteve presente no ato. 

A manifestação é contra o blo-
queio de 24,84% dos gastos não 
obrigatórios dos orçamentos das 
universidades públicas – e incluem 
contas de água, luz e compra de 
material básico. No Rio Grande do 
Norte, pelo menos R$ 73 milhões 
foram contingenciados para os 
institutos federais, a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e a Universidade Fede-
ral Rural do Semiárido (Ufersa) 
conforme decisão do Ministério da 
Educação (MEC).

Manifestação contra cortes na educação 
leva milhares de pessoas às ruas de Natal
Estimativa dos organizadores é de que mais de 70 mil pessoas participaram do protesto, que 
também ocorreu em 170 cidades brasileiras. Dos Estados Unidos, presidente Bolsonaro criticou ato

Redução de recursos

Em Dallas, nos Estados Uni-
dos, o presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que não gostaria de con-
tingenciar verbas, mas que isso é 
necessário. Ele também declarou 
que os manifestantes são "uns idio-
tas úteis, uns imbecis".

"A maioria ali é militante. É 
militante. Não tem nada na cabe-
ça. Se perguntar 7 x 8 não sabe. 
Se perguntar a fórmula da água, 
não sabe. Não sabe nada. São uns 
idiotas úteis, uns imbecis que estão 
sendo utilizados como massa de 
manobra de uma minoria esper-
talhona que compõe o núcleo de 
muitas universidades federais do 
Brasil", afirmou.

O presidente ressaltou que não 
gostaria que houvesse cortes na 
educação e disse que não teve saí-
da.  “Na verdade não existe corte, 
o que houve é um problema que 
a gente pegou o Brasil destruído 

economicamente, com baixa nas 
arrecadações, afetando a previsão 
de quem fez o orçamento e se não 
tiver esse contingenciamento eu 
simplesmente entro contra a lei de 
responsabilidade fiscal”, afirmou o 
presidente. “Mas eu gostaria que 
nada fosse contigenciado, em espe-
cial na educação".

O porta-voz da Presidência da 
República, general Rêgo Barros, 
informou posição oficial do presi-
dente  Bolsonaro com a respeito dos 
protestos: "As manifestações são le-
gítimas e democráticas, desde que 
não se utilizem de violência, nem 
destruam o patrimônio público".

No Texas, Bolsonaro deve se 
encontrar com o ex-presidente 
George W. Bush nesta quinta-fei-
ra e participar de um almoço com 
empresários, quando receberá o 
prêmio de “personalidade do ano” 
que não foi buscar em Nova York.  

Manifestantes são "idiotas úteis" e "massa de 
manobra", avalia presidente Jair Bolsonaro

Manifestação tomou as ruas de Natal

José Aldenir/AgoraRN
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O controlador-geral do Estado, 
Pedro Lopes, informou que o Paco-
te Anticorrupção será dividido em 
quatro decretos e todo teor será pu-
blicado do Diário Oficial do Estado 
até o fim deste mês. 

Segundo Pedro Lopes, o paco-
te já tem a autorização política da 
governadora Fátima Bezerra e, no 
momento, passa por uma última 
revisão na Procuradoria Geral do 
Estado (PGE).

O primeiro decreto do pacote 
vai instituir o Núcleo de Combate à 

Corrupção, que será composto pela 
Controladoria e Delegacia Geral 
de Polícia. Nos casos em que for 
caracterizado improbidade admi-
nistrativa, que é quando o gestor 
público age com desonestidade ou 
deslealdade, a denúncia vai para o 
Ministério Público. 

Se for um crime contra a ad-
ministração pública, a denúncia 
vai para a Delegacia de Defesa do 
Patrimônio Público. E se houver 
alguma infração administrativa do 
servidor público, a denúncia vai pa-

ra a corregedoria do órgão em que 
ele é lotado.

O segundo decreto está relacio-
nado ao Sistema de Correição do 
Poder Executivo Estadual. Quando 
houver caracterização de infração 
administrativa, o processo será 
encaminhado ao órgão em que o 
servidor trabalha para abertura de 
sindicância ou procedimento admi-
nistrativo.

O terceiro decreto é voltado pa-
ra a criação da Declaração de Bens 
dos Servidores Estaduais do Poder 

Executivo. Neste caso, o decreto 
vai regulamentar a orientação na-
cional que está contida no artigo 13 
da Lei nº 8.429/93 – que trata de 
improbidade administrativa.

O último decreto vai regula-
mentar a Lei nº 12.846/13, que é a 
Lei Anticorrupção. Essa lei trata da 
responsabilização administrativa 
pela prática de atos contra a admi-
nistração pública por empresas pri-
vadas. Neste caso, será fiscalizado 
se a entrega de mercadoria está em 
desacordo com o que foi contratado. Controlador-geral do Estado, Pedro Lopes

Governo do Estado vai iniciar atividades 
do Pacote Anticorrupção ainda este mês
Plano estadual será composto por quatro decretos que irão combater os atos ilegais praticados dentro da administração 
pública; Procuradoria-Geral do Estado recebeu autorização política para iniciar operação, mas ainda está revisando os textos 

Transparência

José Aldenir / Agora RN

MARCAS  SITES  E-COMMERCES   
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A delação de Henrique Constantino, chefão da em-
presa aérea GOL, pode complicar o projeto do deputa-
do Rodrigo Maia, que ele próprio havia confirmado a 
esta coluna, de disputar a presidência da República em 

2022. Também atrapalha o governador de São Paulo, 
João Dória, outro pretendente ao cargo, em razão do 
envolvimento do ex-ministro Bruno Araújo, por ele es-
colhido para o cargo de presidente do PSDB.

Delação complica projeto 
presidencial de Maia

Moro ficará mais tempo no STF do que foi juiz

CANDIDATÍSSIMO
Rodrigo Maia disse que será candidato a 

presidente em qualquer quadro, “para ganhar ou 
para perder”, como enfatizou.

MAIA NEGA RELAÇÃO
Constantino implica Rodrigo Maia no recebi-

mento de propinas. O presidente da Câmara nega 
e diz que nem conhece o homem da GOL.

CONTAMINAÇÃO
João Dória não está implicado em qualquer 

caso de corrupção, mas os aliados temem “conta-
minação” do Bruno Araújo, citado na delação.

RENOVAÇÃO
Simpático à expulsão de Aécio Neves e Beto 

Richa, Doria precisaria incluir Bruno Araújo na 
lista para se livrar do risco de “contaminação”.

PROFESSOR QUE NADA
No protesto de ontem, 

dezenas de ônibus à espera 
mostrou que os “mortade-
las” voltaram à Esplanada 
dos Ministérios. Eram 6 
mil pessoas no auge do 
protesto, diz a PM. Para o 
PT, que o organizou, “100 
mil”.

VAI PERDER SEMPRE
Bolsonaro deve ter apre-

ciado briga de rua, quando 
moleque. Só isso explica a 
disposição de se expor ao 
“quebra-queixo” de repór-
teres em Dallas (EUA), 
ontem. Não tem o menor 
perigo de se sair bem.

SÍNDROME DE DOM QUIXOTE
O Superintendente 

Regional do Sebrae-DF, 
Antonio Valdir Oliveira, 
deu uma aula a esquer-
distas sobre privatização 
de empresas deficitárias: 
“Criamos ‘inimigos ima-
ginários’ para alimentar 
interesses corporativos”. 

POLÍTICO ATLETA
Ex-vice-governador do 

Distrito Federal, Tadeu 
Fillippeli circulou no 
Congresso, esta semana. 
Impaciente, desceu o prédio 
do Anexo IV da Câmara de 
escada, mostrando fôlego 
pouco habitual para um 
político.

FICOU INSUPORTÁVEL
O senador Oriovisto 

Guimarães (Pode-PR) es-
tava radiante na Comissão 
Mista de Orçamento. É que 
o ministro Paulo Guedes 
(Economia) não poupou 
elogios ao parlamentar, que 
é empresário.

MUITO CEDO
Experiente parlamen-

tar, o ministro Onyx Loren-
zoni (Casa Civil) ironizou 
quem, na oposição, duvida 
dos 308 votos necessários 
à aprovação da reforma da 
Previdência. “A discussão 
mal começou”, avisou.

PODER SEM PUDOR

SEM INTIMIDADES
No final de 1964, o então coronel João 

Paulo Burnier, que mais tarde seria o céle-
bre brigadeiro, assumiu o comando da Base 
Aérea de Santa Cruz. Chefe rigoroso, era 
muito temido. Certa vez, numa sexta-feira, 
reza a lenda que ele ligou para o Oficial de 
Dia, tenente Tomaz: “Tenente, soube que 
amanhã haverá sessão de cinema na Base. 
Qual será o filme?” O tenente, nervoso, 
respondeu com a voz trêmula: “Eu, Você 
e o Destino”. O comandante Burnier não 
entendeu direito: “O quê? Para evitar inti-
midades, o tenente se apressou em corrigir: 
“O filme é “Eu, o Senhor e o Destino”...

Quando de fato for indicado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro para integrar o Supre-
mo Tribunal Federal, em 1º dia de novembro 
de 2020, o ministro Sérgio Moro (Justiça) 
terá 48 anos de idade e, com isso, poderá 

permanecer na Corte até 2047, pelo período 
27 anos, cinco a mais do que o tempo em que 
ele foi juiz federal. Moro vai assumir a vaga 
do ministro Celso de Mello, já sob a presidên-
cia de Luiz Fux. 

TRINTA ANOS NO STF
No próximo dia 1º, o ministro decano Celso de 

Mello estará a 17 meses da aposentadoria. Ele 
completa 30 anos no STF em 17 de agosto.

AINDA TEM MAIS UM
Em seu governo, Bolsonaro ainda vai nomear 

outro ministro no STF. Será em julho de 2021, 
com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. 

PRÓXIMOS PRESIDENTES
Fux vai presidir o STF até setembro de 2022. 

Posteriormente, será sucedido pelos ministros 
Rosa Weber e Luís Roberto Barroso.

CENTRÃO E PT, TUDO A VER
Partidos do “centrão” 

viraram heróis do PT. A 
Fundação Perseu Abramo, 
do partido, celebrou a fofoca 
de que líderes do bloco, que 
agem como reservas morais, 
desmarcaram encontro com 
Bolsonaro. 

TROPA DE CHOQUE 
DO GOVERNO

O deputado Alexandre 
Frota (PSL-SP) publicou 
foto às 14h15 desta quarta 
(15), na primeira fileira da 
comissão especial da refor-
ma à Previdência. As luzes 
ainda estavam apagadas e 
os lugares, vazios.

PERGUNTAR NÃO CORTA PONTO
Por que protesto de 

funcionário público nunca 
é organizado no fim de 
semana?

Peguei um Brasil destruído 
economicamente”

Jair Bolsonaro
Presidente, em Dallas (EUA), 
sobre a queda da arrecadação, 
este ano

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto
Agência Brasil



QUINTA-FEIRA, 16.05.2019 Política 7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO - CNPJ: 01.612.393/0001-57

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade Pregão 
Presencial com Registro de Preços nº 018/2019, no dia 28 de maio de 2019, às 09:00 horas, objetivando: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos, para atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio do Fogo/RN. O Edital na íntegra, estará à disposição 
dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do 
Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores 
Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.
 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade Pregão 
Presencial com Registro de Preços nº 019/2019, no dia 28 de maio de 2019, às 11:00 horas, objetivando: 
Contratação de empresa especializada capacitada para o fornecimento do serviço de acesso à internet banda 
larga, assim como o devido suporte técnico para atender aos serviços essenciais das diversas secretárias de 
Município,  do Fundo Municipal de saúde e do Fundo Municipal de assistência Social. O Edital na íntegra, estará 
à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, 
Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores 
Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 15 de maio de 2019.

Valerio Sampaio Carneiro - PREGOEIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO - CNPJ: 01.612.393/0001-57

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar CHA-
MADA PÚBLICA Nº 01/2019, até o dia 06 de junho de 2019, as 10:00 horas, O objeto da presente Chamada 
Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, des-
tinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, durante o período de 07 meses. 
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação 
para habilitação e Projeto de Venda no período de 16 de maio a 06 de junho do corrente ano, das 08:00 às 14:00 
horas, na sede da Prefeitura, na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio 
do Fogo/RN, , Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com, 
ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao.

Rio do Fogo/RN, 15 de maio de 2019.

Marcio Gleidson Brito do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

LICENÇA AMBIENTAL

NAPOLEÃO DANTAS FILHO (Pessoa Física) inscrita no CPF: 414.055.014-72, torna pú-
blico, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 14/11/2018, 
através do Processo Administrativo Nº 034459/2018 a Licença Ambiental de Instalação 
para o funcionamento de um residencial multifamiliar com área construída de 516,88 m² 
em um terreno de 143,75 m² situado na Rua Antônio Glicero nº 41, Lagoa Seca - CEP 
59032-080, Natal/RN ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMERCIAL DE PETRÓLEO M E M SANTOS LTDA., CNPJ: 18.630.311/0001-08, torna Públi-
co que requereu ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE 
DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a RENOVAÇÃO de LICENÇA de OPERAÇÃO-RLO, de 
um empreendimento Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, localizado no Município de 
Carnaubais-RN

FRANCISCA IRES MENDONÇA MARQUES SANTOS
Proprietária

PEDIDO DE DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CONDOMINIO RESIDENCIAL NAUTILUS, 18.100.964/0001-77, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Operação para Condomínio Residencial Vertical em terreno com área 15.792,89m², 
comp. por 5 torres de ap. com 11 pavimentos cada um, localizado em Parnamirim/RN.

Helder José Santos 
Sindico

O juiz Raimundo Carlyle, da 
3ª Vara Criminal de Natal, negou 
um recurso do vereador Luiz Almir 
(Avante) e manteve na íntegra a 
condenação do político por peculato 
e lavagem de dinheiro. Em março 
de 2017, o parlamentar foi con-
denado por Carlyle a 12 anos e 7 
meses de prisão e teve decretada, 
também, a perda do direito de as-
sumir cargos públicos.

A defesa do vereador submeteu 
a Raimundo Carlyle um recurso 
do tipo “embargos de declaração”. 
Alegando “erro material” na deci-
são do juiz, Luiz Almir pedia, entre 
outras mudanças, a correção de 
um trecho da sentença que se re-
feria ao período em que os supostos 
atos ilícitos teriam ocorrido – entre 
1995 e 2002, de acordo com o Mi-
nistério Público Estadual.

Luiz Almir foi condenado no 
âmbito do processo que investiga o 
que ficou conhecido como Máfia dos 
Gafanhotos. O suposto esquema te-
ria consistido no desvio de recursos 
públicos por meio do pagamento 
de gratificações a servidores ocu-
pantes de cargos comissionados 
no Governo do Estado – na época 
em que Fernando Freire era vice-
-governador e, depois, governador. 
Atualmente preso em Natal por 
força de outros mandados, Freire 
também foi condenado neste pro-
cesso, só que a 13 anos e 7 meses.

Ao julgar os embargos de de-
claração no dia 4 de abril, Carlyle 
apontou que, ao escrever na sen-
tença que os supostos crimes te-
riam ocorrido “entre 1995 e 2002”, 
apenas reproduziu trechos da acu-
sação do Ministério Público, e não 
interpretou que os delitos teriam 
ocorrido em todos esses anos. Os cri-
mes imputados a Luiz Almir teriam 
ocorrido especificamente em 2002, 
no último ano do período apontado.

“Em nenhuma oportunidade, foi 
considerado (...) que os crimes ora 
processados teriam ocorrido naque-
le lapso de tempo (1995 a 2002), já 
que todas as referências aos fatos 

especificam o ano de 2012 como sen-
do o tempo em que os delitos foram 
praticados”, escreve o juiz.

Os advogados de Luiz Almir 
argumentaram, ainda, que a sen-
tença de Carlyle não aponta qual 
teria sido a “efetiva participação” 
do político nos supostos crimes 
apontados pelo Ministério Público.

A defesa acrescenta que Fer-
nando Freire era o real ordenador 
de despesas à época dos supostos 
delitos (vice-governador e depois 
governador), e a este coube, portan-
to, nomear os servidores cujas re-
munerações teriam sido desviadas. 
O Ministério Público, por outro 
lado, diz que o vereador indicou os 
servidores e teria sido o real benefi-
ciado – junto com Fernando Freire 
– com as gratificações.

No recurso, Luiz Almir tam-
bém reclamou do tamanho da pe-
na imposta pelo suposto crime de 
peculato e frisou sua alegação de 
inocência na acusação por lavagem 
de dinheiro.

O magistrado não reconheceu o 
pedido da defesa por entender que 
recursos do tipo “embargos de decla-
ração” só permitem esclarecimentos 
sobre trechos da sentença, e não 
modificação da decisão. Alterações 
no mérito da questão, ou seja, ques-
tionamentos contra os argumentos 
que levaram à condenação e ao cál-

culo da pena, só podem ser realiza-
das agora pelo Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJRN).

“(...) Se verifica descontenta-
mento quanto à posição adotada e 
os fundamentos da decisão, o que 
somente pode ser combatido atra-
vés da interposição de recurso à se-
gunda instância. Portanto, em caso 
de discordância (...) da pena fixada, 
deve a parte ‘apelar’ da sentença, e 
não embargá-la”, escreveu Carlyle.

Condenado em março de 2017, 
Luiz Almir aguarda o desfecho do 
caso na segunda instância. Se a 
pena for confirmada pelo TJRN, o 
vereador poderá ter a execução pro-
visória da pena (prisão) decretada.

No processo da Máfia dos Ga-
fanhotos, foi identificado que 13 
pessoas foram incluídas como be-
neficiárias do esquema mediante 
recebimento de cheque-salário, 
sendo a maioria indicada pelo en-
tão deputado estadual Luiz Almir.

Além disso, a decisão acusa que 
os beneficiários das gratificações 
prestavam serviço para a Funda-
ção Augusto Severo, que tinha co-
mo presidente de honra o vereador, 
e/ou trabalhavam nas campanhas 
dos políticos citados. As investiga-
ções indicaram que as pessoas que 
recebiam as gratificações repassa-
vam os valores para outras contas, 
para beneficiar Freire e Luiz Almir.

Vereador teria se beneficiado de gratificações liberadas por Fernando Freire

Justiça nega recurso, e Luiz Almir 
segue condenado por desvios
Em 2017, o parlamentar foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão e 
teve decretada, também, a perda do direito de assumir cargos públicos

Máfia dos Gafanhotos

José Aldenir / Agora RN

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00016/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação 
de serviço laboratorial para realização de exame toxicológico de larga janela de detecção 
para atender a Unidade B29 do SEST - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo 
a documentação e a proposta será no dia 31/05/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 30/05/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail lici-
tacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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O inquérito que investiga um 
suposto pagamento de propina ao 
ex-prefeito de Natal Carlos Edu-
ardo Alves (PDT) segue sob aná-
lise do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte. A informação 
foi confirmada à reportagem pelo 
órgão, que explicou que o caso está 
sendo cuidado pelo promotor Már-
cio Cardoso Santos, sob sigilo.

Na época em que estava con-
correndo ao Governo do Rio Gran-
de do Norte, Carlos Eduardo foi 
acusado de ter recebido propina 
do presidente do Sindicato das 
Empresas do Transporte Urbano 
de Natal (Seturn), o empresário 
Agnelo Cândido, em forma de do-
ação eleitoral oficial. Em troca do 
dinheiro, o ex-prefeito teria con-
cordado em autorizar um aumen-
to nas passagens do transporte 

público de Natal.
O inquérito foi aberto no dia 

28 de agosto de 2018 e segue sob 
sigilo. Caso seja comprovado o pa-
gamento de propina aos agentes 
públicos, Carlos Eduardo Alves 

pode ser indiciado pelo crime de 
improbidade administrativa.

O promotor responsável pelo 
caso solicitou informações ao Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE) 
sobre as doações oficiais realiza-
das para a campanha de Carlos 
Eduardo Alves em 2018.

Na época, o ex-prefeito de Na-
tal se defendeu, afirmando que 
qualquer reajuste feito durante 
sua gestão seguiu “parâmetros 
técnicos e somente autorizados 
depois de aprovados”.

Carlos Eduardo Alves também 
afirmou que, em seus 30 anos na 
política, nunca respondeu a pro-
cessos de improbidade adminis-
trativa ou por desvio de conduta 
ética, e que confiava que “uma 
investigação isenta” esclareceria a 
verdade dos fatos.

Durou apenas cinco dias a 
cobrança de estacionamento no 
Natal Shopping para pessoas com 
deficiência e idosos com mais de 60 
anos. Uma reunião realizada na 
tarde de terça-feira, 14, entre a ad-
ministração do shopping e a dire-
toria do Departamento de Trânsito 
do Rio Grande do Norte (Detran) 
definiu novas regras. Pelo acor-
dado, o Detran terá 25 dias para 
começar a emitir cartões especiais 
de estacionamento, que passarão a 
ser exigidos pelo mall.

Com a negociação, a partir do 
dia 8 de junho, a gratuidade no 
estacionamento do Natal Shopping 
só valerá com a exibição do docu-
mento do Detran. Até lá, valerão 

documentos emitidos da Secretaria 
de Mobilidade Urbana de Natal 
(STTU). O Detran informou que 
ainda não é possível saber quanto 
cartões serão emitidos até o dia 8 
de junho, porque o documento só é 
válido para quem é dono do veículo, 
ou seja, não basta ter 60 anos nem 
ter alguma deficiência. Um levan-
tamento começou a ser feito nesta 
quarta-feira, 15.

Em nota oficial, o Natal Sho-
pping informou que recebeu na 
tarde da terça-feira, 14, do De-
partamento Estadual de Trânsito 
(Detran/RN), o ofício nº 179/2019 
solicitando uma prorrogação de 25 
dias para que o órgão possa apli-
car a Lei Nº 9.320/2010, que exige 

a apresentação comprobatória do 
cartão emitido por ele para usu-
fruir da gratuidade.

O shopping se compromete com 
seus clientes acima de 60 anos e 
portadores de necessidades espe-
ciais a continuar aceitando o car-
tão emitido pela STTU mediante 
a apresentação do documento do 
carro e de identidade pessoal ex-
cepcionalmente até a data de 8 de 
junho, quando se encerra o prazo 
solicitado pelo Detran/RN.

O empreendimento reforçou 
que esta é uma forma de seguir 
garantindo o benefício enquanto 
o órgão se estrutura e treina seu 
pessoal para atender a demanda 
legislativa.

Ele disse que reajuste seguiu laudo "técnico"

Investigação sobre suposta propina 
a Carlos Eduardo segue sob análise

Detran vai emitir cartão especial
de estacionamento em shopping

Ex-prefeito é acusado de autorizar aumento nas passagens do transporte 
público de Natal em troca de propina paga pelo presidente do Seturn

Inquérito

Zona Sul

José Aldenir / Agora RN

 

José Renato Teixeira de Souza - Prefeito Municipal

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, 
datado do dia 13 de maio de 2019, venho HOMOLOGAR o resultado da Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP Nº 010/2019, à empresa conforme abaixo especificado, objetivando o: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA  - EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO / RN, NAS SECRETARIAS DE  SAÚDE COM 
PLANTONISTAS (MÉDICOS, ENFERMEIROS, TECNICO DE ENFERMAGEM, VIGIAS, 
MOTORISTAS, ASG), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EVENTOS PEDAGÓGICOS) E SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO  GERAL (EVENTOS ADMINISTRATIVOS, POLICIAMENTO), DEVIDAMENTE 
ESPECIFICADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, haja visto que foram as propostas mais 
vantajosas apresentadas à Edilidade, estando de acordo com as condições de mercado e especificações 
do Edital. Resultado Final: Empresa Vencedora: 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

São Miguel do Gostoso/RN, em 15 de maio de 2019.

 

 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 010/2019

Empresas CNPJ (MF) 
ANTONIO CAVALCANTE BARBOSA NETO EIRELI - ME 
REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CAVALCANTE BARBOSA NETO  
CPF: 022.589.554-40  

28.929.738/0001-57 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 010/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, balizado pelo Parecer de Julgamento 
datado de 13 de maio de 2019, vem ADJUDICAR o resultado da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - 
SRP Nº 010/2019, à empresa conforme abaixo especificado, objetivando: : REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA  - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MIGUEL DO GOSTOSO/RN, NAS SECRETARIAS DE  SAÚDE COM PLANTONISTAS (MÉDICOS, 
ENFERMEIROS, TECNICO DE ENFERMAGEM, VIGIAS, MOTORISTAS, ASG), SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO (EVENTOS PEDAGÓGICOS) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  GERAL 
(EVENTOS ADMINISTRATIVOS, POLICIAMENTO), DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I 
– TERMO DE REFERÊNCIA, conforme quantitativos e especificações presentes no Termo de 
Referência anexo ao edital. Empresa Vencedora:

 

São Miguel do Gostoso/RN, em 14 de maio de 2019.

Pregoeiro Municipal
Antônio Marcos Catarina

Empresas CNPJ (MF) 
ANTONIO CAVALCANTE BARBOSA NETO EIRELI - ME 
REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CAVALCANTE BARBOSA NETO  
CPF: 022.589.554-40  

28.929.738/0001-57 

 

José Renato Teixeira de Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 010/2019

São Miguel do Gostoso/RN, 15 de maio de 2019.

PROMITENTE CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN. PROMITENTE 
CONTRATADA: Antonio Cavalcante Barbosa Neto Eireli - Me - CNPJ: 28.929.738/0001-57. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA  - EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO / RN, NAS SECRETARIAS DE  SAÚDE COM 
PLANTONISTAS (MÉDICOS, ENFERMEIROS, TECNICO DE ENFERMAGEM, VIGIAS, 
MOTORISTAS, ASG), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EVENTOS PEDAGÓGICOS) E SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO  GERAL (EVENTOS ADMINISTRATIVOS, POLICIAMENTO), DEVIDAMENTE 
ESPECIFICADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VALIDADE: 15 de maio de 2019 a 15 de 
maio de 2020; VALOR GLOBAL: R$ 298.500,00 (duzentos e noventa e oito mil e quinhentos reais); 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITOR: José Renato Teixeira de Souza – 
Prefeito Municipal – pelo Promitente Contratante e Antonio Cavalcante Barbosa Neto Eireli - Me  – 
pela Promitente Contratada. Para obtenção da Ata de Registro de Preços completa, os interessados 
devem enviar e-mail para licitacao@saomigueldogostoso.rn.gov.br – contato: 84-3263-4181.

Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019

José Jailson Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 28 de maio de 2019, às 10h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
009/2019 para registro de preço, objetivando aquisição de condicionadores de ar destinados ao 
atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da 
Administração Municipal. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José 
Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de 
segunda a sexta-feira.

Campo Redondo/RN, em 15 de maio de 2019.

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença de Instalação do SAA de Assu, no Estado do Rio Grande do Norte.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Eng.ª Maria Geny Formiga
Diretora de Empreendimentos



Presidente do Sindicato dos 
Médicos do Rio Grande do Norte 
(Sinmed-RN), Geraldo Ferreira 
avaliou que a sociedade falhou ao 
lidar com as pessoas acometidas 
por transtornos mentais.

Geraldo utilizou os casos de 
suicídio que ocorreram na ponte 
Newton Navarro, que liga a zona 
Norte à Leste de Natal, para mos-
trar que é preciso que as autori-
dades públicas tomem às rédeas 
dessa situação e melhorem as 
condições dos tratamentos psiqui-
átricos no País.

“Nas últimas semanas, temos 
visto equipes de evangélicos fazen-
do blitzen na ponte. Pessoas que 
moram na região estão angustia-
das com a quantidade absurda de 
suicídios que ocorre ali. É um grito 
de alerta e um pedido de socorro 
para que as autoridades públicas 
tomem nas suas mãos a responsa-
bilidade de melhorar a assistência 
mental”, disse o médico.

O presidente do Sinmed conti-
nua: “Em algumas situações costu-
mava haver quatro óbitos por dia. 
Esses números são avassaladores. 
A sociedade precisa se curvar a 
esses números e compreender seu 
fracasso na abordagem nessa ques-
tão dos transtornos mentais”.

De acordo com Geraldo Ferrei-
ra, uma em cada três pessoas pode 
ter um surto significativo de doen-
ça mental durante a vida. Das dez 

causas de afastamento do trabalho, 
cinco são de caráter mental. Além 
disso, o médico explica que 400 
milhões de pessoas no mundo têm 
doença mental, sendo 23 milhões 
só no Brasil.

“É um problema gravíssimo 
que atinge a sociedade, fruto das 
grandes alterações comportamen-
tais, para as quais, possivelmente, 
a sociedade não estava preparada", 
complementa.

O presidente do Sinmed-RN 
também crê que a liberação de 
drogas, como vem ocorrendo em 
alguns países, só tem a contribuir 
para piorar o quadro. “Apenas a 
prevenção de danos no enfrenta-
mento às questões das drogas não 
tem funcionado, e nem liberação 
de drogas. Isso só vai agravar os 
problemas de saúde e transtornos 
mentais”, analisou.
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O presidente do Sindicato dos 
Policiais Federais do Rio Grande 
do Norte (Sinpef), José Antônio 
Aquino, avaliou que o combate às 
drogas é “uma guerra perdida” 
no País. Segundo o sindicalista, o 
máximo que as autoridades vem 
conseguindo é “prender as mulas 
do tráfico”, enquanto os grandes 
organizadores e financiadores do 
crime continuam soltos.

Falando em seu nome e da en-
tidade que representa – e não pela 
instituição Polícia Federal –, Aqui-
no questionou o modelo de combate 
às drogas no País e sugeriu que o 
governo federal deveria examinar 
a liberação de algumas drogas, não 
mencionando quais. “Não seria co-
caína”, frisou.

Em entrevista à jornalista 
Anna Karinna Castro, âncora do 
Jornal Agora, na rádio Agora FM 
(97,9),  o presidente do Sinpef afir-
mou que o atual modelo adotado 
pelas polícias no máximo pode ser 
eficiente até determinado grau, 
mas não tem alcançado vitórias 
efetivas contra o tráfico de drogas.

Como o método dos trafican-
tes muda com frequência para 
livrá-los da prisão, “o Estado está 

perdendo a corrida para os crimi-
nosos”, avaliou.

José Aquino comparou os méto-
dos de repressão às drogas usados 
no Brasil à Lei Seca nos Estados 
Unidos, que durou de 1920 a 1933. 
“Ela (a Lei Seca dos EUA) foi ex-
tinta justamente para desarticular 
as gangues que enriqueceram às 
custas da proibição”, lembrou.

As declarações do presidente do 
Sinpef acontecem na mesma sema-

na em que uma operação apreen-
deu 1 tonelada de cocaína em meio 
a contêineres no Porto de Natal.

Para o presidente do Sindicato 
dos Estivadores, Lenílton Caldas, 
apesar de grave, a nova apreensão 
– a terceira só este ano – não deve 
criar mais problemas com a CMA/
CGM, maior operadora do terminal.

A empresa, que faz a exportação 
de frutas, ameaçou deixar de operar 
por ocasião de duas apreensões se-
guidas de drogas em fevereiro.

“Isto está acontecendo no Bra-
sil todo. Só este ano já tivemos 
apreensões nos portos de Parana-
guá e do Ceará”, amenizou. Para o 
sindicalista, as autoridades deve-
riam monitorar melhor novos ex-
portadores e prestar mais atenção 
nas cargas originadas de locais sob 
suspeita das autoridades.

“Um quilo da pasta base de 
cocaína é cotada em 35 mil euros 
o quilo (R$ 150 mil) e é claro que 
a remessa via porto é muito mais 
atrativa do que a pouca quanti-
dade transportada por mulas que 
embarcam em aeroportos”, com-
parou, em referências às pessoas 
contratadas para levar saquinhos 
da droga depois de engoli-las.

Aquino é líder da classe dos policiais federais

Combate às drogas do Brasil é “luta 
perdida”, diz presidente do Sinpef
Segundo ele, o máximo que as autoridades vem conseguindo é “prender 
mulas do tráfico”, enquanto grandes organizadores do crime estão soltos

Batalha

José Aldenir / Agora RN

“Sociedade fracassou nos 
cuidados à saúde mental”

Geraldo Ferreira:

Geraldo é presidente do Sinmed no RN

José Aldenir / Agora RN

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00017/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de 
Empresa que preste o serviço de Locação de Estrutura para Eventos atendendo a Unidade 
B29 do SEST - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta 
será no dia 04/06/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 03/06/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado 
na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@
sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO
 
GERUZA VASCONCELOS DE SOUZA, CPF/MF n° 876.960.704-44 com endereço na Avenida Abel 
Cabral, 1873, bloco F apartamento 201, Condomínio Arco Iris, bairro Nova Parnamirim, município 
de Parnamirim/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença de REGULARIZAÇÃO E 
OPERAÇÃO do Loteamento Raimundo Caetano de Souza II, localizado na Rua Francisco Sales da 
Silveira, bairro Ilha de Bom Jesus, município de Areia Branca/RN.  

         GERUZA VASCONCELOS DE SOUZA-PROPRIETARIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

ELIONE DA COSTA - ME, inscrito sob o CNPJ nº 11.956.772/0001-18, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de panificação, localizada na Rua Presidente 
Castelo Branco, 913, Centro, Felipe Guerra - RN.

ELIONE DA COSTA - ME
Representante Legal

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00018/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de 
Empresa que preste o serviço de locação de mesas e cadeiras para atender a Unidade B29 
do SEST - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será 
no dia 05/06/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 04/06/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado 
na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@
sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Casos de urgência e emer-
gência de clientes de planos 
de saúde podem ficar fora dos 
prazos de carência. A mudan-
ça está prevista em um proje-
to de lei que foi aprovado na 
Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado nesta quarta-feira. 
O projeto é da senadora Rose 
de Freitas (Podemos-ES).

Projeto muda 
planos de saúde

Carência
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Devia andar reprimida, há muito tempo, essa 
revolta dos conservadores. É a explicação única e 
plausível para se tentar compreender a identificação 
de alguns deles com as estultices que caracterizam o 
estilo bolsonariano.  Só assim amaina nos olhos mais 
críticos esse pobre tom de servilismo que se manifes-
ta quando aplaudem o corte indiscriminado de ver-
bas nas universidades, ou o ódio truculento e burro 
contra figuras como a do educador Paulo Freire. 

Não é possível a um governante de todos, ainda 
que nem todos lhe tenham dado votos, pretender 
varrer da história da educação as idéias de um edu-
cador que apenas desejou levar à prática o conceito 
universalmente incontestável de que a educação é 
libertação. Se não é por ignorância - e os jejunos 
existem - há de ser por coisa muito pior no orga-
nismo democrático que é a intolerância, madrasta 
má, como aquela rainha que não suportava Branca 
de Neve. 

Não basta o argumento ideológico. Se bas-
tasse, seria pior. O fantasma de um morto que 
desejou a educação para a conscientização dos 
analfabetos não há de ter o rosto de horror que os 
bolsonaristas pintam. Pior. Que os dois ministros 
da educação que já subiram a rampa do Palácio do 
Planalto usem antolhos, até se entende, e merece 
a boa compaixão cristã. Mas que tenham a missão 
de educar parece ser - desculpem a expressão - um 
arreganho nacionalista. 

Aliás, Senhor Redator, e antes que seja tarde, ar-
reganho aqui vai naquele sentido bem de Houaiss, 
o grande filólogo, quando diz do gesto de abrir a 
boca e mostrar os dentes. Cabe como uma prótese 
perfeita. Não se admite, nem como bizarrice, que se 
pretenda revogar os saberes e as experiências. Um 
governo pode não adotá-los por questões de uma 
convicção ideológica, mas ter a pretensão de cassá-lo 
como patrono da educação é coisa para bestiários. 

Contam que uma vez - pode ser uma lenda, e 
que seja! - um autoritário, desesperado com as crí-
ticas sofridas, teria ameaçado esmagar as mãos de 
quem escreveu. O autor, calmo e sem medo, apenas 
avisou, por escrito, no dia seguinte: ‘Que tolo! Ele 
pensa que a gente escreve com as mãos’. Aplique-
-se ao desejo de varrer a presença intelectual de 
Paulo Freire e fica fácil a qualquer um imaginar co-
mo é tosca a estupidez que desaba sobre governos 
que desgovernam. 

Já li, não lembro, o que é essa estupidez que 
de vez em quando assalta nosso espírito. Um pro-
fessor brasileiro viu, em plena Paris, naqueles anos 
de chumbo, quando Celso Furtado entrava na Sor-
bonne. Aquele homem alto, magro, olhos claros, e 
que ninguém ali conhecia. Levava com ele os livros 
e os sonhos frustrados de ter sido expulso do Bra-
sil por desejar lutar contra a miséria no Nordeste. 
Negar Paulo Freire é nossa velha estupidez que se 
alevanta.

Dos jejunos

serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
SILÊNCIO

Ninguém pode afirmar com 
segurança qual será o destino 
partidário do prefeito Álvaro 
Dias: se permanece no MDB, 
seu velho partido, ou se pode 
escolher outra sigla pra disputar 
as eleições.

FICA?
Para ficar, certamente, vai 

dizer as condições irrestritas de 
apoio, atualmente contaminadas 
com especulações de que não 
contaria com o apoio do deputa-
do Walter Alves. O que é uma 
fratura.

QUAL?
Ninguém sabe também qual é 

a posição do ex-senador Garibaldi 
Filho, presidente do MDB e pai 
de Walter. Lutaria pela perma-
nência da candidatura de Álvaro 
ou se poderá ter outro nome? 

PDT
Não é cômoda também a posi-

ção do ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves. Ele pode atrair para o PDT 
o deputado Hermano Morais ou 
optar por um nome sem vincula-
ção às famílias políticas.

ALIÁS
Uma coisa é certa: a onda de 

fadiga das velhas lideranças pode 
ser a mesma e tão forte quanto 
a que derrotou todos em 2018. É 
preciso viver de ouvido no chão 
para ouvir o tropel dos votos. 

LUTA
O reluzente civismo do de-

putado-coronel Azevedo, da PM, 
não resistiu ao lábaro estrelado 
do oportunismo e ele lá vai 
deixar o PSL de Bolsonaro. É 
pólvora velha. Já não dispara 
vantagens.

TAMBÉM
O senador Styvenson Valen-

tim também parece ter apagado 
a chama cívica. Ele pode deixar 
em breve o Podemos, que apoia 
o capitão e presidente Jair 
Bolsonaro. O civismo pode não 
ser mais um grande negócio.

PALCO

PLANO
E se uma candidatura a pre-

feito de Natal, enquanto é tempo, 
for o plano secreto de Styvenson 
Valentim? Impossível? Não. Ele 
não fala sobre o assunto, nem 
descarta. Um enigma político.

SEGURANÇA
Lançado ano passado, chega 

agora à livraria do Campus da 
UFRN o Dicionário de Segu-
rança Pública, com verbetes 
autorais, edição da Universidade 
Estadual de S. Paulo. Preço: 140 
reais. 

AGENDA
Ivan Lira avisa com boa ante-

cedência: lança seu novo livro 
‘Brevidades’, a partir das 18h do 
dia 30, no espaço Chiriboga, Mi-
dway Mall. A edição é da sempre 
cuidadosa ‘Caule de Papiro’. 

APOIO
A Cosern fez a doação de R$ 

40 mil reais, via lei de incentivo, 
para as obras de acessibilidade e 
mobilidade da sede da Academia 
Norte-Rio-Grandense de Letras. 
Um gesto bem civilizado.   

CANÇÕES
O poeta Diógenes da Cunha 

Lima e o compositor Roberto 
Lima uniram a poesia e a 
música e vão lançar um belo 
livro poético-musical com as 
letras do alfabeto. Para crianças 
e adultos.

SEGREDO
O Governo do Estado ainda 

não explicou o que faltou para 
o RN garantir às companhias 
os mesmos incentivos dados por 
estados vizinhos para a redução 
das tarifas aéreas. A explicação 
talvez justifique muita coisa. 

VESPERO
O corte exagerado dos 

recursos da educação superior 
para ensino, pesquisa e exten-
são, pode acordar o vulcão das 
greves que parecia adormecido. 
No bolsonarismo, o conflito é 
estratégia. 

CAMARIM

CENA
Ângela Bezerra, da assessoria de imprensa 
do Natal Shopping, avisa que a taxa de R$ 14 
reais é restrita, exclusivamente, ao estaciona-
mento VIP. Lá, o motorista tem manobrista e 
outros serviços, daí o valor cobrado ser mais 

elevado. No chamado Deck Parking, o preço 
continua R$ 8 reais, sem alteração. Informou 
ainda que não há qualquer previsão para 
reajuste dos valores, como chegou a ser anun-
ciado. O que parece ser mais tranquilo para 
os seus muitos usuários. 

“ O inacabado não é nada”

Henry-Frédéric Amiel,
filósofo, Suíça (1821-1881)

Divulgação
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...de Guilherme Boulos: "Impressionante 
a reação de Bolsonaro ao protesto de 
milhares de estudantes no país. Chamar 
jovens que defendem a educação de 
'idiotas' apenas revela o nível de quem 
está na presidência da República. O 
Brasil é muito maior que Bolsonaro"; 
...do Blog do Noblat: "Não é justo exigir 
do ministro da Educação que entenda 
de... Educação. Afinal, a maioria dos 
brasileiros elegeu presidente um 
ex-capitão, afastado do Exército por 
indisciplina e comportamento antiético, 
e que não entende de nada"; 
...do jornalista Bernardo Mello Franco: 
"Do ministro Marco Aurélio Mello, 
sobre o pacto Moro-Bolsonaro por 
uma vaga no STF: 'Isso soa muito mal 
para o ministro da Justiça, como se ele 
tivesse feito uma troca'. Falta esclarecer 
os termos do acordo entre o juiz e o 
candidato".

>> GIRO PELO TWITTER...
SINAIS

O nome do professor, ex-diretor da 
Maternidade Escola Januário Cicco e 
ex-diretor da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) Kleber 
Morais tem sido colocado como possível 
candidato a prefeito de Natal nas 
próximas eleições municipais, como "o 
novo" na política da capital. E pode ser 
que a entrada do médico na disputa seja 
realmente mais do que especulação. 
É que sempre que a imprensa divulga 
algo neste sentido, internamente, 
Kleber mostra-se entusiasmado com 
as notícias. Sinal de quem quer ser 
candidato...

FAKES
Surpreendentemente - ou não -, 

a passagem do ex-presidenciável do 
PSOL Guilherme Boulos por Natal 
nesta quarta-feira, dia dos protestos 
contra os cortes na educação anunciados 
pelo Governo Bolsonaro, resultou no 
compartilhamento de centenas de fake 
news sobre a participação dele  em 
palestra no IFRN sobre o "Dia Nacional 
de Luta Em Defesa da Educação", e a 
utilização dessas informações falsas 
para argumentar a favor dos cortes, 
que inviabilizam o funcionamento das 
universidades.

PAGAMENTO 
A informação falsa mais comum 

divulgada afirmava que a palestra 
de Boulos teria sido paga pelo IFRN, 
o que, desta forma, comprovaria o 
"aparelhamento da esquerda" nas 
instituições federais. 
Na verdade, a palestra de Boulos foi 
patrocinada pelo Sindicato Nacional 
dos Servidores Federais da Educação 
Básica, Profissional e Tecnológica 
(Sinasefe), como mostra cartaz do 
evento.

NA LUTA
As medidas de bloqueio 

orçamentário e de extinção de cargos 
e funções impostas pelo governo 
federal a estabelecimentos de ensino 
em todo o país levaram até mesmo o 
Ministério Público Federal a promover 
nesta quarta-feira, 15, um Dia D em 
Defesa da Educação. Em uma ação 
coordenada pela Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão (PFDC/MPF), 
Procuradorias da República em pelo 
menos 21 estados, nas cinco regiões 
do Brasil, instauraram procedimentos 
para apurar os impactos dos decretos 
nº 9.725 e nº 9.741, publicados em 
março deste ano.

NOVIDADE GASTRONÔMICA
O restaurante paranaense Madero e o Natal Shopping 

acabam de bater o martelo confirmando a chegada da 
marca com exclusividade ao shopping mais querido 
da cidade. A rede, que produz os hambúrgueres mais 
desejados do país, irá ocupar lugar de destaque na 
Alameda Gourmet do Natal Shopping, em uma loja 
com 570m². As obras da reforma começam em junho e a 
previsão é de que o restaurante abra no segundo semestre, 
ainda sem data prevista. 
Fundado em 2005 por Junior Durski, o Madero é hoje uma 
das principais redes de restaurantes do Brasil.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Jurista Paulo Lopo Saraiva comemorando o 
recebimento do Título de Professor Emérito da 
UFRN ao lado do colega Ivan Lira

Ex-senador José Agripino em Washington, EUA, participando de 
reunião do Conselho Permanente da Organização dos Estados 
Americanos (OEA). Ele também participou, nesta terça-feira, 
de debate sobre a Venezuela na reunião de partidos Latino 
Americanos com o Secretário-geral da OEA, Luís Almagro

Cedida Instagram

Desfile Dior 
Resort 2020, 
em Paris
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O músico Tiago Iorc vai 
gravar o "Acústico MTV" no 
dia 30 de maio, em São Paulo. 
A data de exibição não foi di-
vulgada. A apresentação será 
calcada no álbum "Reconstru-
ção", que foi lançado este mês.

O projeto marca o retorno 
do programa "Acústico MTV" 
à televisão. A última edição 
aconteceu em 2011, com Ar-
naldo Antunes. Além disso,  o 
show também é o registro do 
retorno de Tiago Iorc à cena 
musical. Ele passou um ano 
sabático, sem shows ou par-
ticipações em programas de 
televisão.

O novo álbum "Reconstru-
ção" chegou às plataformas 
de streaming na madrugada 
de 5 de maio. Considerado 
pela crítica um dos projetos 
de maior prestígio da MTV, 
o Acústico voltará a ser pro-
duzido oito anos após o seu 
cancelamento. 

Vale lembrar que última 
edição brasileira foi gravada 
quando o canal ainda era 
operado pelo Grupo Abril. A 
produção ficou suspensa por 
conta do novo reposiciona-
mento da MTV. Desde 2013 
está sob a gestão da Viacom, 
no mercado nacional. 

No Brasil, o "Acústico 
MTV" já recebeu nomes co-
mo Legião Urbana, Rita Lee, 
Gilberto Gil, Capital Inicial, 
Charlie Brown Jr e Sandy & 
Júnior.

Tiago Iorc define 
data da gravação 
para o novo 
Acústico MTV

Reconstrução

Tiago passou um ano sabático

Instagram / Reprodução

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
 
ANTONIO CELSO DE ARAÚJO NETO, 434.567.234-15, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema da 
Licença de Regularização de Operação - LRO para para a Agricultura Irrigada, localizada no 
Sítio Sítio Frutaaçu – Zona Rural – Alto do Rodrigues – RN, CEP: 59.507-000.

ANTONIO CELSO DE ARAÚJO NETO - Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.

DOMINGOS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 32.586.338/0001-
63, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação da Licença de Operação, para 
Posto de Abastecimento de Combustíveis, Localizado na Rod. 304, S/N, Km184 – Sítio São 
Domingos Angicos/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
GUZERA SOLAR ENERGIA LTDA, CNPJ.31.345.755/0001-51, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia para a Usina Fotovoltaica GUZERÁ - UFV GUZERÁ, 60MW de potên-
cia, localizado na fazenda Riacho Grande e Fazenda Pedra Branca, Zona Rural, Mossoró-RN.

DAVID RICARDO FONTES PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL

ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
CNPJ: 08.358.046/0001-99

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para finalidade específica de 
execução dos serviços de pavimentação a paralelepípedos das Ruas: 13 de Maio, Francisca 
das Chagas, Pedro Alcântara, Luís Belo, localizadas no Distrito de Santo Antônio, conforme 
contrato de repasse OGU nº846277/2017- Operação 1039179-91,celebrado entre o Ministério 
das Cidades e o Município de Severiano Melo/RN, 14:00h do dia 03/06/2019. Informações: 
licitacoespmsevmelo@gmail.com

SEVERIANO MELO/RN, 16 de maio de 2019.

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Com três gols em dois jo-
gos na Série D pelo América, 
o atacante Jean Patric é um 
dos atletas que têm chamado 
a atenção no início da compe-
tição. Para o jogador, seu bom 
momento é fruto da qualidade 
do elenco rubro, que tem cria-
do muitas oportunidades para 
os atacantes neste começo de 
campeonato.

"Graças a Deus a gente 
tem uma equipe muito boa, 
não só os onze titulares, mas 
também todo o elenco. Isso 
ajuda na hora da criação, por-
que o time é bastante qualifi-
cado. Tanto os que começam 
quanto os que entram têm 
sua parcela nesse campeona-
to, não apenas os que fazem 
os gols", disse.

O adversário do próximo 
sábado, 18, requer atenção 
máxima. Campeão baiano de 
2011 e vice em 2019, o Bahia 
de Feira é a equipe com maior 
ascensão no futebol da Bahia 
nos últimos anos. 

"Eles fizeram uma boa 
campanha no Campeonato 
Baiano, foram vice-campeões, 
mas a gente também sabe da 
qualidade do nosso elenco. 
Estamos batendo muito nessa 
tecla que é esquecer um pouco 
dos adversários e pensar no 
que a gente tem de mais forte 
para enfrentá-los", completou.

Com 6 pontos e 10 gols, o 
América lidera isoladamente 
o Grupo A6 da Série D.

Jean Patric 
celebra momento 
e prega respeito 
ao Bahia de Feira

América

Jean Patric em treino do América

Canindé Pereira

POSTO SABUGI LTDA  
 PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

POSTO SABUGI LTDA  CNPJ:13.731.791/0001-71, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para o Transporte de Cargas Perigosas, localizado na 
ROD. BR 427 Km 104,4 SN ZONA RURAL CEP: 59.300-0000 no município de CAICÓ/RN. 

 
CICERO LINDBERG LOPES DE FARIAS

Titular

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MANOEL NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ nº 14.696.943/0001-05, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 2017-115409/TEC/LO-0303, com prazo de validade 
até 14 de maio de 2023, em favor de um posto de revenda de combustível, localizado na Rua 
Manoel Nascimento, 711, Tenente Laurentino Cruz, neste Estado.

MANOEL NASCIMENTO FILHO
EMPRESÁRIO

TRESM EMPREENDIMENTOS LTDA.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

 
TREM EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ N. 04.565.018/0003-53,
Torna Público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação-RLO para a Atividade de 
Carcinicultura, localizada na Fazenda Munim, S/N, Manibu, Tibau do Sul/RN. 

 
Orígenes Monte Neto

Sócio-Diretor

CONCESSÃO  DE LICENÇA SIMPLIFICADA

IRRIGAÇÃO DIAS CRUZ LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.° 57.397.200/0001-47, torna pú-
blico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA  a Licença Ambiental do tipo Simplificada - LS com prazo de validade até 
05/04/2025, em favor do empreendimento de beneficiamento de diatomita, localizada na Rua 
Santa Fé s/n, Distrito de Aningas, Zona Rural, Ceará-Mirim/RN.

Enio Alves da Cruz
Sócio Administrador
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Depois de demitir Ranielle 
Ribeiro na última segunda-feira, 
13, um dia após a derrota para o 
Confiança-SE em Aracaju, a dire-
toria do ABC passou a terça-feira, 
14, negociando com alguns nomes 
para assumir o comando técnico da 
equipe. Na manhã desta quarta, 
15, o novo técnico foi confirmado.

Trata-se de Sérgio Soares, pau-
lista de 52 anos. Seu último tra-
balho foi realizado neste ano com 
a equipe do São Bernardo-SP, na 
disputa do Campeonato Paulista 
da Série A-2. Além deste, acumula 
passagens por times como Ponte 
Preta-SP, Paraná-PR, Atlético-PR, 
Avaí-SC, Ceará-CE, Bahia-BA, 
Goiás-GO e Londrina-PR.

Na carreira, o treinador conta-

biliza dois títulos da Série A2 do 
Paulistão (por Grêmio Barueri e 
Santo André, em 2006 e 2008, res-
pectivamente), um título Cearense 
(pelo Ceará, em 2014) e um título 
Baiano (pelo Bahia, em 2015). Nas 
equipes da região, Sergio chegou 
por duas vezes consecutivas na fi-
nal da Copa do Nordeste, mas não 
conseguiu vencê-las.

O comandante desembarcou 
em Natal nesta quarta-feira, 15, 
e de imediato iniciou os trabalhos 
com o elenco. A tendência é que 
ele já fique à beira do gramado no 
próximo domingo, 19, na partida 
contra o Botafogo-PB, agendada 
para o estádio Frasqueirão, pela 4ª 
rodada da primeira fase da Série C 
do Brasileirão. Sergio Soares durante passagem relâmpago pelo Goiás, em 2017; no Esmeraldino, ele ficou apenas dezenove dias até sair

ABC confirma Sérgio Soares como novo 
treinador para sequência da temporada
Paulista de 52 anos acumula passagens por Ponte Preta-SP, Paraná-PR, Atlético-PR, Avaí-SC, Ceará-CE, Bahia-BA, Goiás-GO e 
Londrina-PR; no currículo, tem dois títulos da Série A2 do Paulistão, além de um Campeonato Cearense e um Baiano, em 14/15

Oficial

Geraldo Bubniak / Gazeta Press

Depois de um princípio de jo-
go brigado e sem tantas chances, 
o Flamengo fez pressão sobre 
o Corinthians no fim e saiu em 
vantagem no primeiro jogo de ida 
das oitavas de final da Copa do 
Brasil. Levemente superior desde 
o princípio em Itaquera, o rubro-
-negro criou mais oportunidades, 
e Willian Arão foi quem concluiu 
de forma mais certeira para ca-
rimbar o 1 a 0 na noite desta 
quarta-feira.

O Flamengo foi pressionado 
nos primeiros minutos por um 
Corinthians que surpreendeu 
com a escalação de Carille. O téc-
nico apostou em Ralf como único 

volante e lançou Boseli e Vagner 
Love no ataque. O time da casa 
sufocou o rubro-negro, que de-
morou a reagir. Em bola aérea, 
a cabeçada de Léo Duarte foi a 
chance mais clara, que indicou 
uma resposta.

Com o jogo amarrado, o segun-
do tempo dos primeiros noventa 
minutos das oitavas de final re-
servou um pouco mais de emoção. 
Sobretudo quando Carille mudou 
o esquema do Corinthians, tiran-
do um dos centroavantes e abrin-
do dois pontas - Clayson e Pedri-
nho - com Jadson na armação.

Mas foi o Flamengo que as-
sustou e Abel enfim mexeu, com 

Diego no lugar de Arrascaeta. A 
mexida fez o Rubero-Negro dar 
um último gás, e o resultado veio. 
Bruno Henrique fez boa jogada, e 
colocou no alto para Willian Arão 
aparecer de surpresa na área e 
testar sem chance para o goleiro 
do Corinthians. 1 a 0, placar que 
durou até o final. 

A volta no Maracanã será no 
dia 4 de junho, em que o Flamengo 
se classifica para as quartas de fi-
nal com um empate. O Corinthians 
só passa se vencer por dois gols de 
diferença. No sábado, o time do 
Flamengo volta atenções para o 
Campeonato Brasileiro, e encara o 
Atlético-MG fora de casa.Ex-Corinthians, volante foi o responsável por garantir triunfo do Fla no Itaquerão

Flamengo vence o Corinthians com gol de 
Arão e leva vantagem na Copa do Brasil 

1 a 0

Ricardo Moreira / Zimel Press / Agência O Globo


