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A grita generalizada e que tem motivado ma-
nifestações no País inteiro a respeito dos cortes na 
educação, a despeito da reconhecida crise fiscal e 
dos contingenciamentos federais, carece de melhor 
esclarecimento.

Quando alguém precisa fazer cortes no orça-
mento de casa, busca imediatamente o que é su-
pérfluo; depois se volta para os gastos essenciais, 
mas dispensáveis e, por fim, corta na própria carne, 
escolhendo as partes do corpo menos vitais para a 
sobrevivência.

Assim, o destro corta o braço esquerdo e o sinis-
tro, o braço direto. No caso dos cortes generaliza-
dos na educação - que incluíram também o ensino 
básico numa medida menor –, faltam explicações 
que tornem transparentes os objetivos do governo 
e proliferam as dúvidas.

Ao justificar as medidas de contenção, o presi-
dente Jair Bolsonaro disse que ninguém corta di-
nheiro por prazer. “Para algumas universidades, que 
formam militantes apenas, talvez o corte seja um 
pouco maior”, afirmou ele, sem prestar atenção à 
sinalização de suas palavras.

Aliás, falar depois de pensar não é um forte do 
capitão do Exército, parlamentar de carreira do 
baixo clero, eleito presidente da República com 
expressiva votação.

A lógica por trás do contingenciamento de 30% 

da verba das instituições de ensino superior, deter-
minada pelo Ministério da Educação (MEC) há uma 
semana, não pode ser explicada desta maneira.

Há formas mais coerentes de fazê-lo sem aguçar 
a desconfiança do público.

No mundo inteiro – democrático, diga-se de 
passagem – universidades são espaços livres de 
debate, tanto de esquerda como de direita. Se a 
universidade pública brasileira foi tomada por um 
espectro ideológico, o debate acadêmico é sempre 
o caminho para restabelecer o equilíbrio.

Quanto aos cortes propriamente ditos, num mo-
mento de profunda crise econômica e fiscal, é im-
portante que eles aconteçam, mas dentro de parâ-
metros que se justifiquem tecnicamente, com todas 
as razões que levaram até eles.

 O problema é que o recém-empossado ministro 
da Educação, Abraham Weintraub, não está repas-
sando essas medidas com os protocolos exigidos.

Substituto do sofrível Ricardo Vélez Rodrigues, 
ele também vem se revelando “insuficiente” para um 
cargo de tamanha envergadura, ao arrumar “tretas” 
com a comunidade universitária, denunciando “bal-
burdia” nas instituições.  

Definitivamente, não é a tarefa dele confundir 
sem antes explicar. Filtros ideológicos não são su-
ficientes nesse caso. E revelam toda a incapacidade 
do governo em lidar as diferenças.

MAIS TRANSPARÊNCIA
Um projeto de emenda à Lei 

Orgânica de autoria do ex-vere-
ador Joanilson Rêgo e subscrito 
pelos vereadores Fernando 
Lucena (PT) e Raniere Barbosa 
(Avante), aprovado pela Câmara 
Municipal de Natal nesta quin-
ta-feira, 9, prevê que a Prefeitura 
tenha a obrigação de divulgar as 
contas públicas - especialmente 
a realização das despesas pelos 
agentes públicos, com ênfase nos 
dados e informações relevantes 
para o conhecimento e fiscaliza-
ção dos contribuintes. O objetivo 
do projeto é dar mais transparên-
cia às informações públicas.

ROMBO
O deputado estadual Kelps 

Lima (Solidariedade) cobrou da 
governadora Fátima Bezerra 
uma ação efetiva para reduzir o 
déficit previdenciário do Estado – 
hoje estimado em R$ 130 milhões 
por mês. Ele afirmou que o Rio 
Grande do Norte não pode espe-
rar pela reforma da Previdência 
nacional para tomar providências 
em relação ao seu regime próprio. 
“Os trabalhadores poderão sair 
de um salário atrasado na ativa 
para uma aposentadoria com 
atraso”, alertou.

NÃO AO SUICÍDIO
A Secretaria Municipal de Se-

gurança Pública e Defesa Social 
(Semdes) intensificou o serviço 
de patrulhamento ostensivo 
preventivo realizado pela Guarda 
Municipal do Natal (GMN) na 
área da ponte Newton Navarro. 
A ação atende uma iniciativa da 
Prefeitura de preservar a segu-
rança das pessoas que participam 
de uma vigília no local buscando 
evitar tentativas de suicídios, 
como também contribui com 
medidas preventivas junto as 

A lógica errática dos
cortes na educação
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possíveis vítimas.

CAPITAL AÉREO
O deputado estadual Her-

mano Morais (MDB) defendeu a 
abertura do espaço aéreo bra-
sileiro para capital estrangeiro 
e o fortalecimento do turismo 
local para o enfrentamento da 
crise financeira. De acordo com 
ele, a “indústria sem chaminé” 
é o caminho para o Rio Grande 
do Norte superar dificuldades e 
gerar empregos. “Essa concor-

rência vai reduzir os preços das 
passagens e facilitar a vinda de 
turistas, que significam mais 
emprego e renda para o RN”, 
justificou o parlamentar.

LISTA TRÍPLICE
O Supremo Tribunal Federal 

(STF) definiu nesta quinta-feira, 
9, uma nova lista tríplice que 
será enviada ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro, para a 
escolha de uma vaga de ministro 
titular do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), órgão do Judiciá-
rio responsável pela organização 
das eleições. Para a vaga, foram 
definidos, em votação feita pelos 
ministros, os nomes de Tarcisio 
Vieira e Carlos Horbach, que já 
integram o TSE e receberam dez 
votos, além do advogado Carlos 
Mário Velloso Filho, que recebeu 
sete votos e completa os indicados 
à lista tríplice.

TRANSCIDADANIA
A Câmara Municipal de 

“ Alguém vai parar na cadeia.
E não sou eu"

Escritor Olavo de Carvalho, ao pedir 
investigação do ministro Santos Cruz,
da Secretaria de Governo
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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

Natal reprovou um projeto de 
lei de autoria da ex-vereadora 
Natália Bonavides e subscrito 
pela vereadora Divaneide Basílio 
(PT) que institui o Programa 
TransCidadania Karla Monique, 
destinado à promoção da cida-
dania de travestis e transexuais 
em situação de vulnerabilidade 
social na cidade do Natal. No 
texto original do projeto, havia 
um artigo que garantia a desti-
nação de recursos públicos para 
uma bolsa de auxílio às pessoas 
inseridas no programa, o que 
gerou muita discussão entre os 
parlamentares.

PREVISÃO PARA JUNHO
O secretário Especial de 

Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Rogério 
Marinho, estimou nesta quin-
ta-feira, 9, que, se o relatório do 
deputado federal Samuel Moreira 
(PSDB-SP) sobre a reforma da 
Previdência for apresentado à 
comissão especial da Câmara dos 
Deputados assim que acabarem 
as audiências públicas, a votação 
na comissão poderá ocorrer até 
o início de junho. Na avaliação 
dele, esse ritmo permitiria que 
a tramitação da reforma na Câ-
mara dos Deputados terminasse 
ainda no primeiro semestre deste 
ano.

ARQUIVADO
O plenário do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) decidiu 
nesta quinta-feira, 9, por unani-
midade, arquivar uma ação de 
investigação judicial eleitoral con-
tra o ex-candidato à Presidência 
da República pelo PT Fernando 
Haddad. O petista é suspeito de 
praticar caixa 2 por não ter decla-
rado o gasto de R$ 1,2 milhão na 
contratação de uma empresa de 
pesquisas.
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O governo federal pode anun-
ciar um novo contingenciamento 
do orçamento no próximo dia 22, 
avaliou nesta quinta-feira, 9, o 
secretário especial da Fazenda, 
Waldery Rodrigues, que participou 
do 31º Fórum Nacional, no Rio de 
Janeiro. A medida deve ser uma 
resposta às reduções na projeção 
de crescimento de Produto Inter-
no Bruto (PIB) brasileiro, o que 
também reduz as expectativas de 
receita do governo.

“Fizemos recentemente [em 
março], por necessidade e transpa-
rência, um contingenciamento de 
R$ 29,8 bilhões em função de rees-
timativas do crescimento do PIB. 
Isso tem impacto sobre receita, e 
em particular receita primária, e 
isso vai levar com grande probabili-
dade a um novo contingenciamen-
to. No dia 22 desse mês, estarei 
em uma coletiva anunciando qual 
vai ser essa reavaliação bimestral 
de despesas e receitas”, disse o se-

cretário, que voltou ao assunto em 
outro momento de sua palestra no 
fórum lembrando que a União está 
com um déficit previsto de R$ 139 
bilhões para este ano.

Após o evento, Waldery Rodri-

gues conversou com jornalistas e 
evitou dar mais detalhes sobre o 
possível contingenciamento. “A 
magnitude só será revelada em 
22 de maio, porque esse é o proce-
dimento que adotamos”, disse ele, 

que afirmou que a reavaliação de 
despesas e receitas será realizada 
a cada dois meses, sempre nos me-
ses ímpares do ano.

Rodrigues explicou que, com 
a redução das projeções de cres-
cimento, a expectativa de receita 
da União também se reduz, en-
quanto as despesas permanecem 
constantes, obedecendo à Lei do 
Teto de Gastos. “Uma queda na 
receita implica necessariamente 
em revisão, implicando em contin-
genciamento”.

Neste ano, o Fórum Nacional 
foi realizado no Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial e homenageou seu fundador, 
o ex-ministro João Paulo dos Reis 
Velloso, que morreu em fevereiro 
deste ano. 

O evento tratou da Reforma 
da Previdência e, sobre o tema, 
Waldery Rodrigues destacou a 
importância da reforma para que 
a economia tenha “fôlego” e reaja.

Secretário Waldery Rodrigues diz que déficit será de R$ 139 bilhões em 2019

Governo Federal pode anunciar novos 
contingenciamentos para o orçamento
Medida do Ministério da Economia deve ser uma resposta às reduções na projeção de crescimento 
de Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o que também reduz as expectativas de receita do governo

Gastos

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O desembargador Abel Gomes, 
presidente da Primeira Turma Es-
pecializada do Tribunal Regional 
Federal da 2.ª Região (TRF-2), au-
torizou que o ex-presidente Michel 
Temer e o coronel reformado da 
Polícia Militar João Baptista Lima 
Filho, o coronel Lima, fiquem pre-
sos em São Paulo.

Em despacho enviado à juíza 
Caroline Vieira Figueiredo, substi-
tuta da 7.ª Vara Criminal Federal 
do Rio, o desembargador destacou 

que ‘a legislação recomenda, em 
regra, a manutenção do custodiado 
(definitiva ou provisória) em carce-
ragem no local de seu domicílio’.

“De modo que Sua Excelência 
não só pode como deve autorizar 
o recolhimento de Michel Miguel 
Elias Temer Lulia e João Baptista 
Lima Filho desta forma.”

Na sessão desta quarta, 8, o 
TRF-2 decretou a prisão preventi-
va de Temer e Lima.

Por dois votos a um, os desem-

bargadores da Turma Especializa-
da derrubaram liminar em habeas 
corpus dada em março e acolheram 
recurso do Ministério Público Fe-
deral, mandando o ex-presidente 
e seu antigo aliado de volta para a 
cadeia da Lava Jato.

Michel Temer e Lima são alvo 
da Operação Descontaminação, 
desdobramento da Lava Jato que 
investiga suposto esquema de 
propinas em contratos de obras da 
usina de Angra 3. Ex-presidente Michel Temer 

Justiça autoriza que o ex-presidente Temer
e coronel Lima fiquem presos em São Paulo

Descontaminação

Evaristo Sá / AFP

As áreas de risco de desa-
bamento têm recebido uma 
atenção especial da verea-
dora Divaneide Basílio (PT), 
que assumiu o mandato no 
início deste ano, após a então 
vereadora Natália Bonavides 
(PT) ter se tornado deputada 
federal. Para Divaneide Basí-
lio, a prioridade é a inclusão 
social com muito diálogo com 
a população e a sociedade ci-
vil organizada.

De acordo com a vereado-
ra, a gestão municipal deve 
redobrar a atenção com os 
problemas que as chuvas po-
dem causar, notadamente na 
Comunidade do Jacó, além 
dos bairros do Planalto, Fe-
lipe Camarão e toda a Zona 
Norte. Ela explicou que em 
todas estas localidades tem 
feito reuniões com a popu-
lação ouvindo os pleitos da 
população.

Na avaliação de Divanei-
de, até mesmo na hora de 
realocar as pessoas que mo-
ravam em áreas de risco é ne-
cessária uma atenção maior, 
principalmente porque a lo-
calidade era a referência de 
vida – por mais simples que 
seja. Além disso, familiares 
também moram no local e as 
vezes até o emprego é no bair-
ro. “Estamos avaliando tudo 
isso nas reuniões com a popu-
lação e na Câmara discutindo 
na Comissão de Direitos Hu-
manos”, encerrou.

Divaneide pede 
atenção do poder 
público para 
áreas de risco

Câmara

Vereadora Divaneide Basílio

Elpídio Júnior / CMN
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SEMANAL

Dia do Trabalho é comemorado em Mossoró

Sinmed recebe visita de 
empresa de seguros coletivos 
e estuda parceria

O Sinmed-RN promoveu na última 
sexta-feira (3) uma confraternização em 
Mossoró para comemorar o Dia do 
Trabalho. O evento aconteceu na 
Cervejaria Bacurim e contou com a 
participação dos médicos da região 
Oeste Potiguar e o show de artistas 
locais.

O presidente do Sinmed RN, Geraldo 
Ferreira, parabenizou o médico 
anestesiologista Ronaldo Fixina pela 

organização da festa e destacou a 
renovação da categoria médica no 
atendimento de qualidade realizado nas 
unidades de saúde em Mossoró: “Claro 
que os antigos tem seu peso, sua 
história, sua competência ao longo de 
tantos anos de serviços prestados a essa 
cidade. Mas a quantidade de médicos 
novos que estão ocupando seu lugar no 
mercado de trabalho é impressionante”, 
comemorou.  

O deputado estadual Allyson 
Bezerra (Solidariedade/RN) 
participou do encontro e 
parabenizou os trabalhadores 
médicos: “Estou aqui como 
representante do povo, e da 
Assembleia Legislativa do nosso 
Estado, para dizer obrigado aos 
médicos, as médicas e todos aqueles 
que trabalham na saúde pública e 
privada levando atendimento à 
população de Mossoró e região”. 

>> Dia das Mães: O Sinmed 
comemora o dia das mães no 
próximo domingo, 12 de maio, com 
uma missa aberta a todos os 
médicos e familiares na sede do 
sindicato. A partir das 8h será 
servido um café da manhã para 
confraternização dos médicos e 
distribuição de brindes para as 
mães. Em seguida a missa será 
realizada pelo padre Stanley Dantas.  

>> Curso: O Sinmed, através do 
PROBEM, oferece novas turmas 
dos cursos de informática para o 
ano de 2019. Com o avanço das 
tecnologias e a preocupação 
constante em levar o melhor para 
os médicos, todos os conteúdos 
dos cursos oferecidos foram 
atualizados. Os cursos têm a 
duração de três meses e as aulas 
acontecem uma vez por semana. 
Para se inscrever e ter mais 
informações basta ligar para o 
3222.0028 ou mandar whatsapp 
para 99934-9642. Os cursos são 
gratuitos e oferecidos aos 
médicos sindicalizados e 
parentes.

>> Cartão: Sinmed RN começou 
a entregar os cartões de 
vantagens Masterclin na sede do 
sindicato. O cartão será 
distribuído entre os médicos 
associados que poderão usufruir 
de descontos em diversos 
estabelecimentos em todo o país. 
Para mais informações, entre em 
contato: (84) 3222-0028.

Sinmed RN recebeu na última 
quarta-feira (8) visita de 
representantes da Mongeral Aegon 
– Seguros e previdências, Viviana 
Valente e Pedro Henrique,  para 
tratar sobre o funcionamento e 
estratégias de negócios da 
seguradora.

O Sinmed RN já conta hoje com 
diversas atividades e parcerias para 
os médicos através do Programa de 
Benefícios para o Médico – 
PROBEM

A empresa tem planos e seguros em 
diversos formatos e apresentará aos 
médicos, através do seu gerente 
regional, Miguel Duarte, durante 
palestra a ser realizada no sindicato 
(data a confirmar). Em tempos de 
insegurança com relação ao futuro e 
a aposentadoria, a Mongeral 
também trará novidades com 
relação a Previdência para a classe 
médica.

Ronaldo Fixina (regional Mossoró), Geraldo Ferreira (presidente do Sinmed) e o 
deputado estadual Allyson Bezerra 

_________________

A governadora Fátima Bezerra 
(PT) ouviu do ministro Onyx Lo-
renzoni, do presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM) e do presidente do Senado 
Davi Alcolumbre (DEM), novas ex-
plicações sobre a proposta da refor-
ma da Previdência e, embora tenha 
admitido que é preciso um debate 
sobre o assunto, afirmou que não a 
aceitará caso ela prejudique a clas-
se mais pobre.

“Nós consideramos que o deba-
te sobre a Reforma da Previdência 
é necessário, porém não avali-
zaremos nenhuma proposta que 
prejudique cada vez mais os mais 
pobres”, disse a governadora em 
sua conta pessoal no Twitter.

Fátima se refere a pontos da 
reforma como a redução de 60% do 
Benefício de Prestação Continuada 
e as mudanças de propostas para a 
aposentadoria para os trabalhado-

res rurais.
“[Não aceitamos] tirar da Cons-

tituição as regras básicas do direito 
à aposentadoria do povo brasileiro 
e esse sistema de capitalização, 
que onde foi implementado (como 
no Chile) levou os pobres à miséria. 
Retirados estes pontos, entende-
mos sim que se faz necessária a 
Reforma, através de um amplo e 
transparente debate com todos os 
segmentos da sociedade”, declarou. Governadora do RN, Fátima Bezerra, também criticou sistema de capitalização 

Fátima diz que aceita reforma, mas critica 
corte do Benefício de Prestação Continuada
Governadora é contrária à redução de 60% do benefício e também das 
mudanças no sistema para a aposentadoria dos trabalhadores rurais

Previdência

José Aldenir / Agora RN



SEXTA-FEIRA, 10.05.2019 Atualidades 5

Em um julgamento marcado 
por momentos de tensão, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) deci-
diu nesta quinta-feira, 9, por 7 a 4, 
declarar constitucional o decreto 
assinado pelo então presidente 
Michel Temer em 2017 que pode 
beneficiar condenados pela Lava 
Jato e pelo crime de colarinho 
branco. Prevaleceu o entendimen-
to de que o indulto é um ato pri-
vado do presidente da República, 
não cabendo ao Supremo definir 
ou rever as regras estabelecidas 
no decreto.

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) não poderia 
ser beneficiado pelo decreto de 
Temer de 2017 porque o petista só 
começou a cumprir pena em 2018, 
ao ser condenado pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF-4) por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro no caso do 
“triplex do Guarujá”.

O julgamento da ação movida 
pela Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) contra o indulto de 

Temer havia sido interrompido 
em novembro do ano passado por 
pedido de vista (mais tempo para 
análise) do ministro Luiz Fux. À 
época, o procurador Deltan Dallag-
nol – coordenador da força-tarefa 
da Lava Jato em Curitiba – disse 
que o indulto de Temer “perdoava 

80% da pena dos corruptos, qual-
quer que fosse o seu tamanho”.

O decreto de Temer ignorou 
solicitação da força-tarefa e reco-
mendação das câmaras criminais 
do Ministério Público Federal que 
pediam, entre outros pontos, que 
os condenados por crimes contra 

a administração pública – como 
corrupção – não fossem agraciados 
pelo indulto.

A favor do direito de o presi-
dente da República editar o decre-
to como quiser se posicionaram os 
ministros Alexandre de Moraes, 
Rosa Weber, Ricardo Lewan-
dowski, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e o pre-
sidente da Corte, ministro Dias 
Toffoli.

“O STF está decidindo que é le-
gítimo o indulto coletivo concedido 
com o cumprimento de 1/5 da pe-
na, independentemente de a pena 
ser de 4 ou 30 anos, inclusive pe-
los crimes de peculato, corrupção, 
tráfico de influência, lavagem de 
dinheiro e organização criminosa”, 
criticou o relator da ação, ministro 
Luís Roberto Barroso, que havia 
suspendido trecho do indulto de 
Temer. Barroso é contra a medida 
beneficiar condenados por pecu-
lato (desvio de recursos públicos), 
corrupção, lavagem de dinheiro e 
ocultação de bens.

Ministros decidiram, por 7 a 4, declarar constitucional o decreto do indulto de 2017

Supremo valida indulto de Temer que 
beneficia condenado por corrupção
Prevaleceu o entendimento de que o indulto é um ato privado do presidente da República, não 
cabendo ao Supremo definir ou rever as regras estabelecidas no decreto assinado por Michel Temer

Permissão

Nelson Jr./ STF

O presidente do Banco do Bra-
sil, Rubem Novaes, afirmou nesta 
quinta-feira, 9, que, da sua parte, 
não há nenhuma pressão nem 
interferência do governo após os 
episódios de retirada do ar do filme 
publicitário e a fala do presidente 
Jair Bolsonaro sobre os juros no 
crédito rural.

“Antes de assumir a presidên-
cia do banco, eu estudei muito 

a sua história. O fato de ser um 
banco público, de verdade, mais 
atrapalhou do que ajudou o Ban-
co do Brasil. Nas da minha parte, 
atualmente, não sinto pressão nem 
interferência alguma do governo”, 
disse o executivo, em coletiva de 
imprensa nesta quinta-feira.

Novaes afirmou que o BB está 
debruçado em procurar o melhor 
retorno para os seus acionistas. 

Esse, conforme ele, foi o mandato 
que recebeu do governo Bolsonaro. 
“Não tenho sofrido interferência 
para sair desse rumo”, reforçou 
o executivo. O presidente do BB 
disse que o banco tem liberdade 
para definir os seus juros e que a 
fala de Bolsonaro quanto às taxas 
cobradas no crédito rural foi uma 
“brincadeira”.

O BB superou as projeções de 

mercado ao entregar lucro líquido 
ajustado de R$ 4,247 bilhões no 
primeiro trimestre, o que repre-
sentou uma alta de 40,3%, ante 
um ano. 

O BB destaca que o resultado 
foi afetado pelo aumento da mar-
gem financeira bruta, redução das 
despesas de provisão de crédito, 
aumento das rendas de tarifas e 
pelo controle de custos.

“Não sinto pressão alguma do governo”, 
revela presidente do Banco do Brasil

Interferência

Os deputados estaduais 
aprovaram nesta quinta-fei-
ra, 9, moção de repúdio ao 
corte orçamentário de 30% 
nos recursos destinados às 
instituições federais de ensi-
no do Rio Grande do Norte. 

Além disso, a redução 
dos repasses foi tema de dis-
cussão na Comissão de Edu-
cação Ciência e Tecnologia, 
Desenvolvimento Econômico 
e Social da Assembleia Legis-
lativa do Estado.

Segundo o Ministério da 
Educação, o congelamento 
será de R$ 73 milhões para o  
Rio Grande do Norte. 

A reunião contou com a 
participação de representan-
tes do Fórum de Reitores das 
Instituições Públicas de En-
sino Superior do Rio Grande 
do Norte. Reitora da Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), a professo-
ra Ângela Paiva foi expôs os 
prejuízos que serão causados 
ao Estado se o bloqueio for 
concretizado. “A sociedade 
precisa entender que não é 
fazendo cortes na Educação 
que vai se resolver o proble-
ma da Previdência”, afirmou 
a reitora. A medida vai trazer 
uma redução de mais de 30% 
para a UFRN. São R$ 60 mi-
lhões sendo R$ 48 milhões de 
manutenção e funcionamento 
e R$ 12 milhões em obras.

Deputados 
criticam cortes do  
orçamento em 
universidades

Repercussão

Reitora Ângela Paiva, da UFRN

José Aldenir / Agora RN



SEXTA-FEIRA, 03.05.2019Brasil6

O general Eduardo Villas Bôas, cuja luta pela vida 
emociona amigos e colegas, submete-se em clínica de 
Florianópolis a tratamento baseado em física quânti-
ca, contra ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), doen-
ça degenerativa grave de que é portador. Vídeos na 

internet mostram recuperação de portadores de ELA 
ficando em pé após cinco dias de tratamento. Villas 
Bôas foi comandante do Exército e hoje assessora o 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do Palácio 
do Planalto.

Villas Bôas recorre à física 
quântica contra a ELA

MP, Judiciário e Legislativo omitem gasto salarial

ENERGIA QUÂNTICA
A clínica se define como “espaço de energia 

quântica para revitalização e rejuvenescimento 
celular”, expressões alheias a leigos.

RESSONÂNCIA ‘PROTÔNICA’
A Spavitatech confirma no site a utilização 

da física quântica. E começa o tratamento com 
“ressonância protônica e exercícios de respiração”.

OS RESPONSÁVEIS
Cláudio Salgado, engenheiro, e o irmão Eduar-

do, administrador, são os responsáveis na clínica 
que atua “com tecnologia aplicada à saúde”. 

SEM COMENTÁRIOS
Villas Bôas não fala sobre sua saúde. “A gente 

nem toca no assunto”, diz um coronel do GSI, que 
o tem como “exemplo para todos nós”.

O MAIS POPULAR
O governador do Paraná, 

Ratinho Júnior, é quem co-
manda o esforço para atrair 
novos investimentos privados 
no Estado. Já garantiu mais 
de R$20 bilhões só para este 
semestre. E 78% de aprova-
ção.

NOVO CONSELHEIRO
O ex-presidente do Sebrae 

Guilherme Afif foi convidado 
e aceitou a função de con-
selheiro do Sesc Nacional, 
do Sistema S ameaçado 
de extinção pelo seu chefe, 
o ministro Paulo Guedes 
(Economia).

F1 É DE SÃO PAULO
A FIA chamou de “uni-

lateral” o anúncio da trans-
ferência da Fórmula 1. E 
avisa que a negociação com a 
prefeitura de São Paulo cami-
nha bem para o contrato ser 
estendido até 2026. Para se 
habilitar a F1, o Rio teria de 
construir seu autódromo até 
o fim do ano. Sem chances.

 
DEVE SER PENITÊNCIA

O ministro Ernesto Araú-
jo (Relações Exteriores) tem 
o hábito de acordar com as 
galinhas e fazer caminhadas 
pelas 5h30 da matina. Põe fo-
ne no ouvido e sai. Que coisa. 
Só pode ser penitência.

 
PÂNICO NA TV

Há clima de medo na 
TV Cultura com a provável 
escolha de Helena Bagnolli 
como sua presidente. Funcio-
nários atribuem à sua gestão 
o declínio da MTV. E ainda 
espalham um post dela de 
outubro de 2018  no Twitter: 
“Doria não! Socorro! Vou de 
Márcio França, 40.” Maldade.

 
BRASIL NA OCDE

Os EUA ainda não anun-
ciaram apoio ao Brasil na 
OCDE. Tudo bem. Mas falta 
também o Brasil materializar 
a desistência de tratamento 
especial na OMC, de coita-
dinho (que mal usa), para 
entrar na OCDE.

PODER SEM PUDOR

O FÍGADO SOFREDOR
O esporte favorito de Miguelzão, 

figura popular em Campina Grande 
(PB), era chamar de “beberrão” um con-
terrâneo ilustre, nos papos do calçadão 
da avenida principal, naquele ano de 
1990: o poeta e candidato a governador 
Ronaldo Cunha Lima. Eleito, Cunha 
Lima resolveu fazer as pazes com 
Miguelzão. Uma testemunha ponderou:

- Ronaldo não guarda nenhum ran-
cor, reconheça que ele tem bom coração!

- É, o coração dele é bom – assentiu 
Miguelzão – Mas o fígado não presta...

Estudo do Instituto Fiscal Independente 
(IFI), publicado pelo Senado, sobre o impacto 
da reforma da Previdência nas contas públi-
cas, para auxiliar na decisão dos parlamen-
tares, empacou na falta de transparência do 

Legislativo, Judiciário e do Ministério Públi-
co. A análise da contribuição previdenciária 
não pôde ser realizada devido à ausência de 
dados sobre “distribuição de salários e apo-
sentadorias”.

ESCONDE PARA DIFICULTAR
Para ter o valor dos gastos dessa turma com 

previdência e salários, os pesquisadores do IFI terão 
de checar contracheque por contracheque.

RESTA A ESTIMATIVA
Sem acesso aos gastos com salário e previdência 

no Legislativo, no Judiciário e no MP, restou ao IFI 
calcular a estimativa: R$29,3 bilhões.

CUSTO IMPARÁVEL
Segundo o IFI, a arrecadação com as contribui-

ções previdenciárias dos servidores do Executivo 
deve aumentar R$25,5 bilhões em dez anos.

VIGARICE LEGITIMADA
Nunca houve índios onde 

se fez Brasília, mas a viga-
rice indigenista nacional 
inventou que havia até um 
“santuário de pajés”, para 
legitimar uma invasão cri-
minosa no bairro Noroeste. 
Começou com 25 supostos 
índios, inclusive um hippie 
louro que só falava francês. 
Hoje são 78.

CORDA EM CASA DE ENFORCADO
O deputado Heitor Freire 

(PSL-CE) foi hostilizado pela 
oposição após citar privi-
legiados, como deputados, 
que “ganham R$33 mil e se 
aposentam com isso”. Raros 
são os que contribuem por 30 
ou 35 anos.

PENSANDO BEM...
...oposição se especializou 

em tumultuar as reuniões da 
comissão da reforma da Pre-
vidência apenas no horário 
nobre.

É página 
virada”

Hamilton Mourão
Vice-presidente, sobre os 
insultos de Olavo de Carvalho

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto
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Após o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidir, na última quinta-
-feira, 8, por declarar inconstitucio-
nais as leis que proíbem o uso de 
carros particulares no transporte 
remunerado de pessoas, a Câmara 
Municipal de Natal espera apre-
ciar o projeto local que  regulamen-
ta o serviço feito por aplicativos até 
o fim do mês.

Autora do projeto substitutivo 
que regula o transporte por aplica-
tivos na Câmara Municipal de Na-
tal, a vereadora Nina Souza (PDT) 
avalia que a decisão dos ministros 
do STF reforça a impossibilidade 
de o poder público municipal de li-
mitar a atuação destes prestadores 
de serviço. “A decisão do STF não 
vai mudar nada no atual projeto 
de lei. É um texto muito moderno. 
Com isso, não haverá limitação 
para o uso dos aplicativos de trans-
porte”, disse.

Nos últimos meses, a imposição 
do limite de prestadores do serviço 

de transporte resultou em uma 
série de protestos em Natal. Enti-
dades ligadas à categoria temiam 
que a regulamentação reduzisse 
o número de pessoas atuando na 
atividade na capital e Região Me-

tropolitana.
Ainda de acordo Nina Souza, a 

partir do aval do STF, o projeto lei 
103/2016 terá a tramitação acele-
rada dentro da Casa. Atualmente, 
o texto está sob a análise dos ve-

readores da Comissão de Plane-
jamento Urbano, Meio Ambiente, 
Transportes, Habitação, Legisla-
ção Participativa e Assuntos Me-
tropolitanos. “A minha expectativa 
é de que o projeto seja votado em 
plenário até o fim do mês”, revelou.

Entre outras medidas, o projeto 
de lei vai criar taxa de 1% sobre o 
valor das viagens. A arrecadação 
será repassada ao poder público 
municipal. A taxa será intitulada 
de “Uso do Sistema Viário Urbano. 

Além disso, a lei delimita algu-
mas regras à prestação do serviço 
nas vias públicas de Natal, como o 
veículo ter até 10 anos de fabrica-
ção e possuir quatro portas.

Segundo a decisão do STF, 
cujo julgamento começou na úl-
tima quarta-feira, 8, qualquer a 
proibição ou restrição da ativida-
de de transporte por motorista de 
aplicativo é "inconstitucional, por 
violação aos princípios da livre ini-
ciativa e livre concorrência".

Vereadora Nina Souza (PDT) avalia que a decisão do STF referenda projeto municipal

Câmara de Natal deve votar regulamentação 
dos aplicativos de transporte no fim do mês
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as leis que proíbem o uso de carros particulares 
no transporte remunerado; legislação sobre a atuação do serviço em Natal é discutida desde 2016

Definição

José Aldenir / Agora RN

Rogério Marinho diz que relatório 
será votado até o fim de junho

Projeção

Secretário especial Rogério Marinho

José Aldenir / Agora RN

O secretário Especial de Pre-
vidência e Trabalho do Ministério 
da Economia, Rogério Marinho, 
estimou nesta quinta-feira, 9, que, 
se o relatório do deputado federal 
Samuel Moreira (PSDB-SP) sobre 
a reforma da Previdência for apre-
sentado à comissão especial da 
Câmara dos Deputados assim que 
acabarem as audiências públicas, a 
votação na comissão poderá ocorrer 
até o início de junho. Na avaliação 
dele, esse ritmo permitiria que a 
tramitação da reforma na Câmara 

dos Deputados terminasse ainda 
no primeiro semestre deste ano.

“Quem vai dizer o ritmo é o re-
lator [deputado Samuel Moreira]. 
Ele já anunciou que, assim que ter-
minarem as audiências públicas, 
que vão ocorrer no mês de maio, ele 
já está pronto para apresentar o 
relatório”, lembrou. “Se apresentar 
[o relatório] após as audiências, no 
final do mês ou princípio do próxi-
mo, estará pronto para ser votado 
[na Comissão Especial]”.

O secretário participou do 31º 

Fórum Nacional, promovido pelo 
Banco Nacional do Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), no 
Rio de Janeiro. Marinho defendeu 
a importância da reforma para a 
recuperação da economia.

 “Está claro, para nós, que a 
expectativa de quem empreende 
e de quem produz, de quem toma 
decisão de investir no Brasil, está 
sofreada e reprimida em função 
da velocidade com que o projeto de 
Previdência tramita no Congresso 
Nacional", encerrou.

O médico hematologista 
Enildo Alves criticou a de-
mora no repasse do medica-
mento Glyvec (Mesilato de 
Imatinibe) para os pacientes 
diagnosticados com leuce-
mia mielóide crônica no Rio 
Grande do Norte. Para ele, 
que também foi vereador em 
Natal, o registro da falta do 
medicamento ocorre há uma 
semana.

“A maior quantidade dos 
meus pacientes é oriunda da 
região do Seridó potiguar. O 
Glyvec, que é utilizado para 
cuidar destes pacientes, custa 
cerca de R$ 10 mil”, aponta o 
médico, que presta serviço na 
unidade de oncologia do Hos-
pital do Coração, em Natal.

“Até a semana passada, 
eu fiz a prescrição e não ti-
nha o medicamento, mas a 
informação é que não estava 
sendo repassado pela Se-
cretaria Estadual de Saúde 
[Sesap]”, reclamou o médico, 
em entrevista ao programa 
“A hora é agora”, apresentado 
por Renato Dantas, na rádio 
97,9 FM.

Procurada pelo Agora 
RN, a Secretaria Estadual de 
Saúde apontou que o Mesila-
to  de Imatinibe é fornecido 
em Ministério da Saúde. Se-
gundo a Sesap, o repasse já 
foi regularizado. "No início 
de abril houve falta, mas foi 
regularizado", informou.

Médico denuncia 
falta de 
medicamento 
para pacientes

Leucemia

Hematologista Enildo Alves

José Aldenir/AgoraRN
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Phoenix Tower Participações S.A, CNPJ 20.228.158.0001-20, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a Licença Simplifica para a estrutura da Estação Rádio Base RNP-
-FEP-001 localizada na Rua Francisco Felipe da Silva, 107, Fernando Pedroza/RN

Erasmo José Morais da Silva, Licenciador.   

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
Phoenix Tower Participações S.A, CNPJ 20.228.158.0001-20, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a Licença Simplifica para a estrutura da Estação Rádio Base RNP-
-JMS-001 localizada no Sítio Caturé, S/N, Zona Rural, Jardim do Seridó/RN.
 

Erasmo José Morais da Silva, Licenciador.    

 O pró-reitor de pós-graduação 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), Rubens 
Maribondo, informou que o corte 
de bolsas de mestrado e doutora-
do – executado pelo Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) – já come-
çou. Nesta quinta-feira, 9, quatro 
bolsas de mestrado foram corta-
das. No doutorado, outras três 
bolsas tiveram o mesmo fim.

As áreas de química, petróleo, 
saúde coletiva, engenharia quími-
ca e geodinâmica foram as primei-

ras atingidas. Apesar do governo 
federal ter dito que o corte foi 
pontual, ou seja, só para “bolsas 
ociosas”, o pró-reitor de pós-gra-
duação da UFRN esclareceu que  
a história não é bem assim.

De acordo com Rubens Mari-
bondo, para uma bolsa se tornar 
ociosa é preciso que o tempo em 
que o aluno termine o curso e 
outro chegue para ocupar a bol-
sa ultrapasse 90 dias. No caso 
da UFRN, o período não chegou 
nem à metade. Hoje, a UFRN tem 
5.500 alunos de mestrado e douto-

rado. Por ano, são formados 1.100 
mestres e 400 doutores.

Apesar do número significa-
tivo de alunos na pós-graduação, 
a quantidade de bolsas está em 
1.315. “Formamos um bom nú-
mero de mestres e doutores, mas 
a quantidade de bolsas está abai-
xo da média nacional. No Brasil, 
35% dos alunos têm bolsas, mas 
no nosso Estado estamos abaixo 
dos 30%. Vamos ver como ficará 
de agora em diante, porque todos 
os meses formamos mestres e dou-
tores”, frisou Maribondo.

A UFRN tem 5.500 alunos de mestrado e doutorado. Por ano, são formados 1.100 mestres e 400 doutores

Capes suspende concessão
de bolsas de pós-graduação 
para a Universidade Federal
Instituição já contabiliza sete bolsas cortadas nas últimas 24 horas por 
estarem “ociosas”, após os cortes feitos pelo Ministério da Educação 

Impacto

José Aldenir / Agora RN

Drogaria Amadeus oferece 
programa que dará descontos
de até 92% em medicamentos

Oportunidade

Todas as lojas possuem WhatsApp para maior praticidade nas entregas

Assessoria

A farmácia Amadeus, empre-
sa genuinamente potiguar, com 
ampla atuação em toda Natal e 
Parnamirim há mais de 35 anos, 
lançou um novo produto: o progra-
ma Amadeus+.

De acordo com a direção da 
empresa, o programa é a mais 
nova maneira de mostrar que a 
missão é oferecer o melhor para 

os clientes. Entre as vantagens 
do programa Amadeus+, desta-
cam-se descontos de até 92% em 
medicamentos,serviços de entrega 
grátis para compras a partir de 
R$ 10, desconto de 50% nos servi-
ços ambulatoriais. Todas as lojas 
possuem WhatsApp para maior 
praticidade nas entregas e nas 
consultas farmacêuticas.

Zona sul – telefone: 3203-2000 / WhatsApp: 98859-0240
Zona norte- telefone: 3203-2050 / WhatsApp: 98866-5068
Zona oeste- telefone: 3203-2020 / WhatsApp: 98866-5058
Parnamirim- telefone: 3644-4000 / WhatsApp: 98872-1380

CONFIRA AS CENTRAIS DE ENTREGA:
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Os estoques de sangue 
estão em baixa no Hemocen-
tro do Estado do Rio Grande 
do Norte. A unidade precisa 
de sangue de todos os tipos. 
Segundo a unidade, o forneci-
mento de sangue e de hemo-
componentes para a rede hos-
pitalar já está comprometido.

Nesta quinta-feira, 9, o 
Hemonorte tem em estoque 
pouco mais de 200 unidades, 
número esse bem abaixo do 
necessário para suprir a de-
manda diária, que necessita 
de 800 bolsas dia, prontas 
para uso.

O sangue não tem subs-
tituto e por isso a doação vo-
luntária é fundamental. Pode 
doar sangue qualquer pessoa 
que tenha entre 16 e 69 anos 
e mais de 50 quilos, além de 
não ter ingerido bebida alcoó-
lica nas últimas 12 horas, não 
ter tomado a vacina contra a 
gripe nas últimas 48 horas e 
não ter tido hepatite após os 
11 anos de idade. Os jovens 
com 16 e 17 anos podem fazer 
sua doação  acompanhados 
de um responsável legal. Os 
intervalos para doação são de 
60 dias para homens e de 90 
dias para mulheres.

O Hemocentro é respon-
sável por distribuir sangue e 
hemoderivados para todos os 
hospitais públicos e mais os 
leitos dos planos de saúde.

Hemonorte 
tem estoque 
baixo e convoca 
doadores

Sangue

Estoque atual é de 200 unidades

Reprodução / Sesap

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MAGNÓLIA BARROS DE OLIVEIRA, CPF/MF. 626.402.244-68, torna público que está reque-
rendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano – SEMUR, a 
Licença Simplificada(LS), para a Construção de 02(duas) unidades residenciais, localizada na 
Rua Cidade Nova, s/n, esquina com Rua das Cordilheiras, lote 02-A, parte integrante do lote 02, 
da quadra 1-F do Loteamento Parque das Árvores, Parnamirim/RN. 

Magnólia Barros de Oliveira 
Proprietária

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MARISAL LTDA, CNPJ 08.532.996/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO com valida-
de até 29/04/2021 para atividade de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rodovia 
BR110, KM 04, Distrito Pedrinhas –  Areia Branca/RN.

Carlos Jeronimo Dix Sept Rosado Maia 
Proprietário

PEDIDO  DE  LICENÇA  DE  INSTALAÇÃO

POSTO DE COMBUSTÍVEL LORENNA LTDA, CNPJ: 13.617.302/0001-55,  estabelecida a rua 
Francisco Jorge dos Santos, 390 Bairro Centro,  município de Carnaubais/RN, torna público que 
está requerendo junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte, a LI-LICENÇA DE INSTALAÇÃO, da  atividade de comercio varejista 
de combustível para veículo automotores – Posto de Combustiveis.

NICODEMOS CAVALCANTE DANTAS
CPF: 475.025.504-10

Sócio Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO-  LRO

MANOEL MANDU DA SILVA, CPF : 010.039.154-00, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e 
derivados , localizada na Rua José Mandu da Silva, s/n,  Sítio Santa Cruz, Zona Rural, 
Vera Cruz/RN, CEP 59.184-000.

MANOEL MANDU DA SILVA
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, torna públi-
co que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema, as seguintes licenças:
RLO para a extração de Xisto (Granito), para fins ornamentais, localizada no Sítio Solidão (Mina 
Pedra Preta), Zona Rural do Município de Currais Novos/RN, sob o processo ANM 848.081/2009;
RLO para a extração de Quartzo, para fins ornamentais, localizada na Fazenda Ingá de Santa 
Luzia, Zona Rural do Município São Tomé/RN, sob o processo ANM 848.184/1999;

Sebastião Campos de Melo 
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

NOEL PEREIRA DE AZEVEDO CONFECCAO, CNPJ 16.698.559/0001-77, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada para uma Facção de Peças do Vestuário, localizada na Rua Cosme Luiz, 

n° 169– Centro – Parelhas (RN) – 59.360-000. 

Noel Pereira de Azevedo 
Proprietário

J ASSIS DE MOURA 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

J ASSIS DE MOURA  CNPJ:05.029.476/0001-29, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para um Posto Revendedor de Combustíveis líquidos para 
Automotores, localizado na AVENIDA SENADO JOÃO C MARA, 25 CENTRO CEP: 59.518-
0000 no município de SÃO RAFAEL/RN. 

 JOSÉ ASSIS DE MOURA
Titular

AVISO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

1º Leilão: 21/05/2019 às 11hrs                                                           2º Leilão: 05/06/2019 às 11hrs

A CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
70.144.357/0001-29, sediada à Avenida Assis Chateaubriand, nº 1067, sala 03, Centro Comercial 
Ione Mousinho Moreira, bairro de São Sebastião, CEP 59215-000, município de Nova Cruz/RN, 
torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitando o preço mínimo de 
venda, no estado físico e jurídico em que se encontra, o imóvel recebido em garantia, no contrato 
inadimplente de Alienação Fiduciária pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, discriminado abai-
xo: “UM LOTE, sob o nº 91 (noventa e um), da Quadra R, situada na Via Local 1-A, integrante do 
empreendimento denominado “CONDOMÍNIO QUINTAS DA SERRA I”, no município de Serra 
de São Bento/RN, com área privativa de 1.250,00m², área comum de 1.968,91m², totalizando 
3.218,91m², com fração ideal em relação a área total 322891,3051/4273790000, limitando-se: 
ao Norte, com 25,00m, com Via Local 1ª; ao Sul, com 25,00m, com terceiros; ao Leste, com 
50,00m, com a Gleba 90; e ao Oeste, com 50,00m, com a Área Verde 02, conforme Matrícula 
330 do Ofício Único de Serra de São Bento, Comarca de São José de Campestre/RN” - Valor 
de Avaliação – R$ 85.000,00. Em segundo leilão, sobredito imóvel somente poderá ser vendido 
pelo valor total da dívida, que perfaz a quantia de R$ 104.668,04. O Edital de Leilão do qual é 
parte integrante o presente Aviso de Venda, estará a disposição dos interessados, no escritório 
do Leiloeiro ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, sito à Av. Lima e Silva, 1456, 
Lagoa Nova, sala 08, Natal/RN. O primeiro leilão realizar-se-á no dia 21/05/2019 às 11hrs, e caso 
tenha, será o segundo no dia 05/06/2019 às 11hrs, no escritório do leiloeiro acima identificado, na 
presença dos interessados

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

SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATORIO Nº. 019/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE DE QUALIDADE 
NO EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES.     
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL                                                                                                                                       
AVISO DE DESERTA E REABERTURA DOS PRAZOS 
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
sessão foi deserta. Diante do exposto ficam reabertos os prazos do processo em comento. A sessão 
pública dar-se-á no dia 23/05/2019 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, 09/05/2019. Pregoeira/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. 34/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA EVENTUAL 
DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ESPECIAL COMO HEMODIÁLISE, LÚPUS, DIABETES 
INSULINO DEPENDENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE MACAÍBA. A sessão pública dar-se-á no dia 24/05/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Mu-
nicipal. 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, 09/05/2019. Pregoeiro/PMM.

SERVIÇO SOCIAL DO
TRANSPORTE - SEST

AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudi-
cação e homologação da Concorrência nº 00010/2019 cujo objeto é a Contratação 
de empresa para prestação de serviços gráficos para atender ao SEST Unidade 
B29 Natal/RN, em favor da empresa LM Servgráfica e Copiadora LTDA ME no valor 
total de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais) no dia 09/05/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018/SRP

Natal/RN, 09 de maio de 2019.

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação –CPL/SEEC, no uso de suas atribuições, torna 
pública a abertura do Pregão Presencial - SRP, em referência, para o dia 21/05/2019, às 08:30h (Horário 
Local), cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios para 
alimentação escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado 
do Rio Grande do Norte, jurisdição da Diretoria Regional de Educação e Cultura – 13ª 
DIREC/APODI, conforme o Anexo I. O Edital encontra-se à disposição dos interessados através do site: 
www.rn.gov.br.

Ana Santana Alves de Medeiros - Pregoeira– CPL/SEEC

PROCESSO: PGE 00410021.000321/2018-35

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA
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A singeleza da metáfora, Senhor Redator, não 
rouba a força da comparação. Pode ter sido um 
grave erro dos militares terem contribuído aber-
tamente para a chegada ao poder do capitão Jair 
Bolsonaro. Menos pela legitimidade dos meios e 
mais pela escolha que fizeram, empurrados pela 
sofreguidão de um ponto final na era petista. E o 
fizeram quando pareciam recuperados do desgas-
te imposto pelo golpe militar, desinflamados ao 
longo de uma tão e sofrida quarentena.

No embate entre a retórica desmedida de 
Olavo de Carvalho e a comunidade castrense que 
cerca sua excelência, o presidente da república, há 
claros sinais de que a família presidencial precisa 
mais do blefe filosófico do que do estilo e sinceri-
dade dos generais. O capitão marcou a sua candi-
datura como o polo contrário a Lula, com uma fala 
desabrida e histriônica, bem longe da austeridade 
disciplinada dos militares, um nacionalismo sem 
espetáculos ou fanfarronices. 

Franco atirador, e dono de um séquito domes-
ticado que tem nos seus quadros os filhos do pró-
prio presidente, o papel de Carvalho em momento 
nenhum, parece ter traído o destino a que se en-
trega desde a campanha eleitoral. É esse mesmo, 
de ser um eloquente e ousado batedor dos esta-
mentos que negam e renegam Bolsonaro, como o 
comandante de uma brigada que assume no front 
um destemido papel de infantaria, com sacrifício, 
em nome da declarada busca de poder. 

A essa altura, não há como negar: se os milita-
res participaram de tudo, principalmente do feitio 
da armadilha contra o PT, na tessitura e engendra-
mento do impeachment para a queda de Dilma 
Rousseff, podem ter caído na própria armadilha 
que montaram. Como se dizia na infância dos me-
ninos caçadores: pisaram na taramela e a arapuca 
desarmou. Restam só dois caminhos: ou ficam, 
obedientes, e suportam tudo; ou recuam aos seus 
quartéis, de onde não deveriam ter saído. 

Há um conjunto de episódios reveladores da 
perda de terreno dos generais em debandada 
diante do prestígio de Olavo de Carvalho. Culmi-
nou, nos últimos dias, com as declarações do tal 
professor contra o general Villas-Boas, descendo 
a um vocabulário desrespeitoso contra quem en-
frenta uma doença progressiva, e, também, de bai-
xo calão ao qualificar não a patente superior, e já 
seria intolerável, mas a própria dignidade humana 
diante da luta na qual sonharam juntos.  

Como será a marcha militar no campo político? 
Ninguém sabe. Pode ser que a disciplina prevaleça 
sobre o orgulho, mas, pode ser também - como 
anunciam - que informações sigilosas em torno 
dos filhos do presidente acabem por deixá-lo re-
fém dele mesmo.  E ai, então, de forma discreta, ou 
invisível, o Brasil pode ter um governo tutelado. O 
menos grave. Antes que a opção venha a ser uma 
desorganização dos aparatos constitucional, políti-
co e militar. Seria um caos. 

A arapuca

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
GUERRA

Tem razão o colunista Bruno 
Boghossian, da Folha, quando 
avisa que ‘não existe cessar-fogo 
se um dos lados não parar de 
atirar’. Parece que esse o clima de 
guerra no Governo Jair Bolso-
naro.

LADOS
De um lado, a metralhadora 

de Olavo de Carvalho, guru dos 
filhos do presidente, e, do outro, 
os generais que armaram o jogo 
que acabou levando Bolsonaro à 
poltrona do Palácio do Planalto.

DÚVIDA
Ninguém sabe se a loucura 

de Carvalho tem método, para 
lembrar Shakespeare, ou se 
foram os nossos generais que 
caíram na armadilha política que 
eles próprios armaram saindo 
dos quartéis.

PANCADA
Luiz Rufatto não deixa esfriar 

o teclado. Anuncia um novo livro 
- ‘Verão Tardio’ - já lançado, e 
aproveita para denunciar o erro 
dos petistas: ‘Projeto de Lula 
forjou os eleitores de Bolsonaro’. 

TEMPO
Só um milagre faz o prefeito 

Álvaro Dias ter nas mãos a 
grana das emendas federais 
e realizar a obra do terminal 
turístico da Redinha. Mesmo a 
idéia sendo justa e a obra mais 
que necessária.

NOME
O promotor Rafael Galvão foi 

o nome escolhido para nos próxi-
mos dois anos coordenar as ações 
do Movimento de Articulado de 
Combate à Corrupção (Marcco), 
aqui no Rio Grande do Norte.

HUMOR
Frase no peito de uma 

camiseta ilustrando a coluna de 
Reinaldo Figueiredo, na Ilustra-
da, da Folha, o riso vencendo o 
siso nesses tempos difíceis: ‘A 
mata é virgem porque o vento é 
fresco’.

PALCO

PAROU?
O que há com a obra de 

recapeamento da segunda pista 
da Hermes da Fonseca / Salgado 
Filho, hoje sem o ritmo inicial? 
Parou outra vez por falta de 
grana ou é vítima da burocracia 
infernal?

SERÁ?
Surge uma nova teoria no 

âmbito do PT para a candidatura 
de Jean-Paul Prates à Prefeitura 
de Natal ano que vem: galvanizar 
seu nome para garantir a renova-
ção do seu mandato de senador. 

OLHO
Nos corredores da Assem-

bléia há gente convencida de 
que a vaga de senador pode ser 
um lugar a ser ocupado pelo 
deputado Ezequiel Ferreira, 
presidente da Casa. Com chance 
de vencer a luta.

PRESSÃO
Há sinais mesmo tênues 

de pressão para que o prefeito 
Álvaro Dias diminua tamanho 
da legião do ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves nos quadros do 
Palácio Felipe Camarão. Mas é 
muito cedo.

MOEDA
Sem espaço para nomeações 

e precisando reduzir o gasto da 
máquina, os defensores de Álvaro 
Dias temem que falte ao candi-
dato a boa moeda do emprego tão 
valorizada no mercado político.

AGENDA
A professora e pesquisadora 

Maria Arisnete Câmara de 
Morais autografa hoje, a partir 
das 18h, no Instituto Histórico 
e Geográfico seu novo livro 
“Sophia Lyra entre a Literatura 
e a História”.

FUTRICAS
Duro o editorial da Folha de 

S. Paulo na edição de quarta-fei-
ra. Acusa Bolsonaro de ser ‘fonte 
de instabilidade e de futricas’ e de 
‘adular’ o que chamou de ‘facção 
amalucada contra militares’.

CAMARIM

CENA
A notícia saiu antes nos jornais do Recife. Uma 
grave disputa entre pai (Armênio Dias) e suas 
filhas herdeiras, pode levar o centenário res-
taurante Leite a fechar suas portas, cuja his-
tória é contada em edição de luxo. Lá nasceu o 

Filé à Chateaubriand, homenagem ao fundador 
dos Diários Associados, e estiveram grandes 
nomes, como Jean-Paul Sartre e Simone de 
Beauvoir, Orson Welles, JK e Jânio Quadros. 
Ficou famoso pela cartola, sua sobremesa mais 
consagrada. 

“ Ser responsável
afetivamente é não fazer 
ninguém sofrer por amor”
Luiz Felipe Pondé, 
professor e filósofo, na Folha. 

Divulgação



A adaptação em versão live ac-
tion “Pokémon – Detetive Pikachu” 
é a estreia desta semana nos cine-
mas de Natal.

O filme traz o principal repre-
sentante dos Pokémons encarando 
o desafio de descobrir o paradeiro 
do antigo treinador, Harry, que 
desaparece após um acidente. Na 
grande metrópole Ryme City, Pi-
kachu ganha a companhia de Tim, 
filho de Harry, para encarar essa 
grande e misteriosa aventura, que 
pode ameaçar a paz e o universo 
Pokémon.

Baseado no anime de Pokémon, 
sucesso no Brasil no fim dos anos 
1990, o filme apresenta o Pikachu 
mais humanizado do que os pixels 

esverdeados das versões Red e 
Blue do Game Boy. O filme é dirigi-
do por Rob Letterman ("Monstros 
vs Aliens") e tem Ryan Reinolds 
("Deadpool) dublando "Pikachu".
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FOTÓGRAFO ABRE EM NATAL EXPOSIÇÃO
SOBRE FESTA DOS MORTOS DO MÉXICO

O fotógrafo Pedro Feitoza abre a exposição “Fardos e Tradições” 
na sexta-feira, 10, no Margem Hub de Fotografia, em Natal, a par-
tir das 19h. Os músicos Pedro Neves e Márcio Ruperto farão um 
show a partir das 20h durante o evento. A entrada é gratuita e a 
exposição fica em cartaz durante todo o mês de maio. As fotografias 
foram feitas no México, em 2018, durante a Festa dos Mortos, fes-
tejo tradicional mexicano em que as pessoas mortas são recebidas 
com alegria e comemorações.

IARA, A LENDA DAS ÁGUAS, NO BOSQUE ENCENA
O projeto Bosque Encena deste domingo, 12, tem homenagem 

especial para as mães. Nesta edição, a escritora, poetisa e contado-
ra de histórias Eva Potiguar - com o auxílio das cantoras Patrícia 
Cavallero e Janaína Leite – apresenta uma versão da lenda de Iara, 
a índia que se transforma em sereia. Com um viés tupi guarani que 
enfatiza a relação entre preservação e exploração dos recursos na-
turais, a apresentação começa às 10h, no Anfiteatro Pau Brasil, do 
Parque das Dunas. O projeto tem incentivo da Prefeitura do Natal 
através da Lei Djalma Maranhão. ENTRADA FRANCA ao show 
(acesso ao Parque das Dunas custa apenas R$ 1.00).

 SOM DA MATA COM FILARMÔNICA MONSENHOR HONÓRIO
O Som da Mata deste domingo, 12, terá como atração a Filar-

mônica Monsenhor Honório. A orquestra executará um repertório 
eclético que vai desde hits internacionais e nacionais a músicas do 
cancioneiro nordestino, passando por Happy (Phareel Williams), 
Me Dê Motivos (Tim Maia), Miscelânea de

Dorgival Dantas, entre outros. A Filarmônica foi fundada pelo 
Padre Joaquim Honório da Silveira em 1910. O Som da Mata acon-
tece graças à renúncia fiscal da Prefeitura do Natal através da Lei 
Djalma Maranhão. Horário: 16h30. ENTRADA FRANCA ao show 
(acesso ao Parque das Dunas custa apenas R$ 1.00).

 Fotógrafo Pedro Feitoza é responsável pela exposição “Fardos e Tradições”

José Aldenir/AgoraRN

Exposição é produzida pela LBV

Reprodução
GESTANTES ATENDIDAS PELA LBV 
TÊM EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

Gestantes atendidas pelo 
programa Cidadão-Bebê, da Le-
gião da Boa Vontade (LBV), são 
tema da exposição fotográfica 
'Mãe é celebrar os laços de amor', 
que acontece neste final de se-
mana no Praia Shopping, na 
Zona Sul de Natal. As fotografias 
podem ser apreciadas de sex-
ta-feira, 10, até o domingo, 12. 
Também acontece uma campa-
nha para a arrecadação de itens 
de higiene pessoal e fraldas.

A Prefeitura de Natal lançou 
a 3ª edição do Festival da Ginga, 
uma das principais iguarias da 
culinária local e considerada pa-
trimônio cultural e imaterial da 
capital potiguar. O evento acontece 
neste sábado, 11, na área do Mer-
cado Público da praia da Redinha, 
na Zona Norte da cidade.

Na programação, além da par-
te gastronômica, muita música, 
esporte, lazer e ações educativas de 
trânsito em alusão a campanha do 
Maio Amarelo.

Ao todo, 20 cozinheiros parti-
cipam do festival. A comissão jul-
gadora vai eleger os três melhores 
pratos, que ganharão um troféu e 
um prêmio especial oferecido pela 
organização. O festival é organi-
zado pela Secretaria Municipal de 
Turismo (Setur).

Durante o evento, também será 
realizado o programa Viva Natal. 

São várias ações de esporte e lazer, 
como um aulão de hidroginástica 
na praia, além de uma regata de 
remo. Também haverá um espaço 
kids para a criançada.

A parte musical ficará sob res-
ponsabilidade de Erinaldo Edson 

que realizará um show instrumen-
tal. 

Também ocorrerão apresen-
tação de danças de vários ritmos 
realizada pelos alunos de escolas 
municipais. O sambista Debinha 
encerrará a programação.

Prato "Ginga com Tapioca" é considerado patrimônio cultural e imaterial de Natal

Festival da Ginga acontece a partir 
do próximo sábado em Natal
Evento gastronômico será realizado na área do Mercado Público da praia 
da Redinha, na Zona Norte, com concursos de pratos e shows musiciais 

Iguaria

Canindé Soares

"Pokémon: Detetive Pikachu" é
a estreia da semana no cinema

Filme

Versão "live action" do herói Pikachu 

Reprodução

O espetáculo “Ele Ainda 
Está Aqui” chega a Natal 
nesta sexta-feira, 10, às 21h, 
no Teatro Riachuelo. Dirigida 
por Silvio Guindane e inter-
pretada pelos atores Emilio 
Dantas, Thelmo Fernandes e 
Omar Menezes, a peça traça 
o paralelo de três vidas - com 
humor e encenação ágil e com-
pletamente diferente - que 
se cruzam para discutir seus 
futuros a partir do que lhes 
resta: uma herança deixada 
pelo pai dos três personagens.

Espetáculo "Ele 
Ainda Está Aqui" 
chega a Natal 
nesta sexta-feira 

Teatro
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...do jornalista Bernardo Mello Franco: 
"A entrevista de Bolsonaro a Luciana 
Gimenez se estendeu por 52 minutos. A 
apresentadora chamou o presidente de 
“jovem” e “bonitão”. Mas não encontrou 
tempo para perguntar sobre milícias, 
laranjas do PSL ou cortes na Educação";
...do jornal O Globo: "Na mira de 
Bolsonaro no Brasil, Paulo Freire é 
homenageado em Nova York";
...do jornal Estadão: "Ex-ministros do 
Meio Ambiente divulgam manifesto com 
críticas à atual gestão ambiental".

>> GIRO PELO TWITTER...

DISCURSOS ELOGIADOS
A senadora do RN Zenaide 

Maia recebeu elogios, durante 
sessão ordinária no Senado, 
nesta quinta-feira, de um 
colega polêmico de parlamento: 
o senador Kajuru (PRP/GO). O 
parlamentar disse que gostava 
de ver Zenaide subir na tribuna 
e fazer pronunciamentos 
humanísticos. “Com 
propriedade, com ensinamentos 
e com brasilidade”, destacou 
Kajuru.

DIFÍCIL 
Diante da gravidade do 

anúncio do governo federal 
de corte na ordem de 30% 
para as universidades, a 
Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa 
convidou representações da 
UFRN, Ufersa e IFRN, para 
apresentarem, nesta quinta-
feira, o impacto da medida nas 
respectivas instituições. Eis 
que ao tentar citar o nome o 
atual ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, durante 
o encontro, o deputado 
Hermano Morais, que preside 
a Comissão, gaguejou, mas não 
perdeu o tom. "Nome difícil, e 
ele parece ser também difícil", 
disparou.

NO FOCO
Mais uma vez, Natal foi 

escolhida para realização 
do Curso Internacional de 
Cirurgia Endoscópica da 
Coluna na América Latina, 
através do Programa de 
Doação Voluntária para 
Estudos Anatômicos - UFRN. 
Desde ontem e até sábado, 
11, a capacitação vai reunir 
profissionais de todo o país 
para na área de cirurgia 
de hérnia de disco, com 
técnica de videolaparoscopia, 
conduzida e supervisionada por 
Marco Moscatelli (SP), Roth 
Vargas (SP), Lena Goethel 
(Alemanha), José Miguel 
Donoso (Chile) e André Luiz 
Calderaro (RJ), por meio do 
Instituto Riwo Spine Alliance 
- considerada uma das maiores 
desenvolvedoras de técnica de 
cirurgia minimamente invasiva 
endoscópica do mundo.

OPINIÃO
“É preciso dialogar com a sociedade 

civil, com a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE), 
União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (UBES) e com 
movimentos educacionais importantes 
como a Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação, Todos Pela Educação, bem 
como com o Congresso Nacional, com 
a Frente Parlamentar em Defesa da 
Educação, pois será o Congresso que 
vai aprovar a PEC que trará o novo 
FUNDEB, permanente, perene e com 
mais participação financeira da União 
no financiamento da educação básica”.  
Da governadora do RN Fátima Bezerra 
ao entregar ao ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, a proposta de 
emenda constitucional (PEC) que 
cria o novo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb).

DICA
Com foco na reportagem e 

apresentação para TV, acontece em 
Natal, na UNP Roberto Freire, no 
próximo dia 25 de maio, um curso que 
busca capacitar os talentos da área com 
a presença de Michelle Rincon, Lídia 
Pace e Diego Dantas.

Idealizador do curso, o jornalista 
Diego Dantas, Grupo Globo e 98 FM, 
destaca a importância da capacitação 
para quem sonha em ingressar no 
mercado: "A formação, em muitos casos, 
é autodidata. Hoje, com as Tvs web e 
com o Youtube, por exemplo, temos 
muitas pessoas atuando em vídeo sem 
nenhuma capacitação específica. Nossa 
intenção é orientar esses talentos".

O curso vai oferecer para os 
participantes certificado de seis horas.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Natural de Jardim do Seridó (RN), Manoel de Medeiros 
Brito recebendo o título de cidadão natalense da 

Câmara Municipal de Natal. A concessão do título 
foi uma propositura da vereadora Ana Paula (PSDC). 

No Rio Grande do Norte, Manoel de Brito já exerceu 
os cargos de deputado estadual (por dois mandatos), 

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e 
secretário de governos.  Agora, prepara-se para lançar 

um livro sobre sua vida e a política potiguar

Na Câmara dos Deputados, o encontro entre os parlamentares do RN deputado federal Benes Leocádio 
e deputado estadual Coronel Azevedo com o polêmico governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, 
que foi denunciado na ONU. Benes e Azevedo discutiram com o governador "medidas de segurança de 
enfrentamento ao crime organizado"

Desfile Prada 
Resort 2020, em 
Nova York

Divulgação

Assessoria

Instagram
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PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

ADELIA MARIA GOMES, CPF: 443.813.104-97, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados , 
localizada no Sítio Pitombeira, n° 42, Zona Rural, Vera Cruz/RN, CEP 59.184-000.

ADELIA MARIA GOMES
EMPRESÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

F W S CAVALCANTE, inscrita sob o CNPJ nº 18.756.165/0001-53, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – I  da atividade de 
armazenamento e revenda de GLP, localizada na Rua Marcos Luiz de Queiroz Abrantes, 1444, 
Aeroporto, Mossoró - RN.

F W S CAVALCANTE
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

CRISTIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA/ FARINHA DO AGRESTE , CNPJ : 29.886.607/0001-
00, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Regularização de Operação - LRO para 
a Fabricação de farinha de mandioca e derivados , localizada na Avenida Santa Luzia, n° 
1200, Cobé, Vera Cruz/RN, CEP 59.184-000.

CRISTIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

FRANCISCO ZULEUDO MAIA, portador do CPF nº 056.386.074-04, torna público que está 
requerendo ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO 
RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA uma LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – 
LRO para um cais localizado à margem direita do Rio Mossoró - Praça Dix-Sept Rosado, s/n, 
Centro, Areia Branca/RN.

FRANCISCO ZULEUDO MAIA
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

IVONETE LIMA PAIVA DA SILVA, CPF : 324.034.964-72, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca 
e derivados , localizada na Rua Juvenal Estevam, n° 213 A, Cobé, Vera Cruz/RN, CEP 
59.184-000.

IVONETE LIMA PAIVA DA SILVA
EMPRESÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
 
JANETE DE ANDRADE FLORES, CPF: 518.611.860-53,torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- Idema a 
LRO para o CONDOMÍNIO HABITACIONAL, localizado na Rua Cardeal Vermelho, s/n- Pipa- 
Tibau do Sul/RN.

JANETE DE ANDRADE FLORES
 Proprietária

A disputa entre Rio de 
Janeiro e São Paulo para re-
ceber o GP do Brasil de Fór-
mula 1 está em aberto. Ape-
sar de os paulistas terem a 
favor fatores como o contrato 
em vigor para sediar a prova 
pelo menos até 2020, a capital 
fluminense desponta com for-
ça no cenário para ser a sede 
da corrida no ano seguinte, 
ao ter o projeto liderado pelo 
apoio do presidente Jair Bol-
sonaro e pelo próprio interes-
se do comando da categoria.

Na próxima semana a 
chefia da Fórmula 1 vai en-
viar ao Rio de Janeiro a dire-
tora global da categoria para 
promoção e negócios, Chloe 
Targett-Adams, conhecida 
nos bastidores como uma di-
plomata da categoria. Na 
agenda dela, estão encontros 
com representantes do poder 
público e com os idealizadores 
do projeto do novo autódromo 
em Deodoro, que seria ergui-
do ao custo aproximado de R$ 
700 milhões.

A Fórmula 1 foi procurada 
pela reportagem, mas disse 
que não comentaria o assun-
to. Porém, o jornal O Estado 
de São Paulo apurou que o 
comando da categoria quer 
manter a realização do GP em 
São Paulo até 2020, como pre-
vê o contrato assinado com a 
prefeitura em 2014. Os novos 
donos da F-1, o grupo Liberty 
Media, têm interesse especial 
em continuar com o Brasil no 
calendário, principalmente 
por razões estratégicas.

Fórmula 1 quer se 
manter em São 
Paulo, mas Rio é 
favorito para 2021

São Paulo sedia F1 desde 1990 

Nelson Almeida/ AFP

EDITAL DE CITAÇÃO – ORDINÁRIO.  (Prazo: 30 dias). A Exma. Sra. Dra. Thereza Cristina Costa 
Rocha Gomes, Juíza de Direito da 14ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN. Na forma da lei. Etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem no prazo de 30 
dias, que pelo presente fica CITADO(A) a pessoa de Marisa Carrilho Barreto Ayres de Mello, CPF 
077.228.264.15. atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, 
por todos os atos e termos da Ação (Processo. n° 0116809- 87.2013.8.20.0001), proposta por Banco 
Bradesco Financiamentos S/A contra Marisa Carrilho Barreto Ayres de Mello, em tramitação por este 
Juízo da 14ª Vara Cível, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa que tiver. Em caso de 
revelia será nomeado curador especial. Tudo de conformidade com a petição inicial, cuja cópia se 
encontra nesta Secretaria à disposição dos interessados. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 
08 de fevereiro de 2019. Eu Maria Auxiliadora Rodrigues. AT. Digitei e eu Maria Jacqueline Lopes de 
Luna Freire, Chefe de Secretaria conferi. Thereza Cristina Costa Rocha Gomes. Juíza de Direito. 

AGORA – 10/05/2019 

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 global, Processo Li-
citatório Nº. 032/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, 
QUE PERMITA O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE LO-
CALIDADES DE NÍVEL MUNICIPAL SIMULTANEAMNETE, ACESSO A REDE MUNIDIAL DE 
COMPUTADORES – INTERNET – E DE SEGURANÇA DE ACESSO DE DADOS E MONITO-
RAMENTO. A sessão pública dar-se-á no dia 23/05/2019 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, 09/05/2019. 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 global, Processo 
Licitatório Nº. 033/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO 
DAS INFORMAÇÕES E ENVIO DE DECLARAÇÃOES NECESSÁRIAS PARA A CORRETA 
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONTAS VINCULADAS DE TODOS OS SERVIDORES EFETIVOS, 
AINDA QUE AFASTADOS OU APOSENTADOS COM VÍNCULO EFETIVO, TITULARES DE 
VALORES A TÍTULO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, NO 
PERÍODO CORRESPONDENTE ÀS COMPETÊNCIAS APURADAS NO TERMO DE CONFIS-
SÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS (PERÍODO DE 
02/1987 A 02/2011), CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, APURADO PELO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO EM AUDITORIA REALIZADA NO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO DE PAGAMENTOS E ATA 
DE AUDIÊNCIA NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO COM O 
COMPROMISSO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. A sessão pública dar-se-á no dia 27/05/2019 às 
08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis atra-
vés 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, 09/05/20919. 
Pregoeiro/PMM.



Após 120 minutos intensos e 
empate por 1 a 1 no tempo normal 
e na prorrogação, o Chelsea derro-
tou o valente Eintracht Frankfurt 
nos pênaltis, por 4 a 3, e garantiu 
vaga na final da Liga Europa, nes-
ta quinta-feira, em Londres. O seu 
rival na decisão, marcada para o 
dia 29 de maio, em Baku, no Azer-
baijão, será o Arsenal, que superou 
o Valencia por 4 a 2, na Espanha, 
também nesta quinta, na outra 
partida de volta destas semifinais.

Com Chelsea e Arsenal na fi-
nal da Liga Europa, a Inglaterra 
também comemora um outro feito 
histórico, pois será a primeira vez 
que quatro clubes do país estarão 
nas decisões dos dois principais 
interclubes da Europa em uma 
mesma temporada. Na Liga dos 
Campeões, Liverpool e Tottenham 
avançaram de maneira heroica à 
decisão, com vitórias épicas sobre 
Barcelona e Ajax, respectivamen-
te. Antes disso, o recorde era de 
três países: Espanha (2014 e 2016), 
Itália (1990, 1995 e 1998) e  Alema-
nha (1980).

E em apenas uma ocasião a se-
gunda competição de clubes mais 
importante do Velho Continente 
foi decidida por dois times ingleses. 
Isso ocorreu na primeira edição 
da Copa da Uefa (hoje chamada 
de Liga Europa), em 1972, quan-
do o Tottenham ficou com o título 
ao superar o Wolverhampton em 
uma final definida em duas parti-
das. Após ganhar o duelo de ida da 
decisão por 2 a 1, o clube londrino 
ergueu a taça com um empate por 
1 a 1 no confronto de volta.

O jogo desta quinta-feira em 
Londres foi extremamente dis-
putado. Com grande presença de 
torcedores alemães em Londres, 
o Eintracht Frankfurt encarou o 
Chelsea de igual para igual du-
rante os 120 minutos. A disputa 
intensa destacou as atuações dos 
goleiros Arrizabalaga e Trapp.

O meia Loftus-Cheek, aos 28 
minutos de jogo, abriu o placar 
para o Chelsea. A desvantagem no 
placar não intimidou o Eintracht, 
que conseguiu um empate logo aos 
três minutos da segunda etapa, 
com Jovic, após linda tabela com 
Kostic. 

O placar de 1 a 1 nos 90 minu-
tos regulamentares foi um retrato 
do equilíbrio vivido em campo. Os 
times foram para a prorrogação 
sob um clima espetacular, com as 
duas torcidas dando um show nas 
arquibancadas. 

A decisão foi para a disputa de 
pênaltis. E também trouxe emo-
ções. Haller, Jovic, Guzman mar-
caram para o Eintracht, enquanto 
as cobranças de Hinteregger e 
Paciência foram defendidas por 
Arrizabalaga. Do lado do Chelsea, 
Barkley, Jorginho, David Luiz e 
Hazard fizeram os gols, e apenas 
Azpilicueta perdeu.

OUTRA VITÓRIA
Apesar da vantagem conquista-

da no primeiro jogo, em Londres, o 
Arsenal buscou determinar o ritmo 
de jogo desde o início. Com isso, in-
crivelmente, propiciou espaços pa-
ra os contra-ataques do Valencia. 
Gonçalo Guedes e Rodrigo assusta-
ram Cech. E o primeiro gol saiu aos 

11 minutos, com Gameiro, em uma 
rápido contra-ataque.

Mas o estilo agressivo benefi-
ciou os ingleses, que chegaram ao 
empate logo aos 16 minutos, com 
Aubameyang, que demonstrou 
oportunismo e poder de decisão. Os 
times se revezaram no ataque e as 
chances não paravam de surgir. O 
capitão Parejo bateu falta com pe-
rigo para os espanhóis.

O começo do segundo tempo foi 
mais emocionante. Quando Laca-
zette fez o segundo gol inglês, aos 
quatro minutos, parecia que a vaga 
estava garantida, pois os espanhóis 
teriam de fazer três gols. O primei-
ro veio meu sem querer, mais uma 
vez, com Gameiro, aos 12 minutos. 

No ímpeto de tentar marcar, 
o Valência tomou o terceiro gol, 
aos 23 minutos. Niles fez grande 
jogada pela direita e cruzou para 
Aubameyang bater de primeira: 3 
a 2. O Valencia sentiu o golpe, en-
quanto o Arsenal deixou a bola pa-
ra o desmotivado adversário. Sem 
inspiração, o time espanhol pouco 
produziu, apenas chutes de longa 
distância, e ajudou os ingleses. 
Mas ainda dava tempo para mais 
um gol de Aubameyang, o terceiro 
dele e o mais bonito. Uma bomba 
após talentosa tabela dentro da 
área.

SEXTA-FEIRA, 10.05.2019Esportes16

Lacazette comemora gol na vitória do Arsenal sobre o ValenciaKepa, goleiro do Chelsea, defende cobrança de Hinteregger, do Eintracht Frankfurt

Soberania inglesa: Chelsea e Arsenal 
avançam para decidir a Liga Europa
Pela primeira vez na história, quatro equipes de um mesmo mesmo país estão nas finais dos torneios europeus, já que
para a Liga dos Campeões, os ingleses do Liverpool e Tottenham avançaram à decisão, após derrotarem Barcelona e Ajax

Final

Sergio Perez/ReutersDavid Klein/Reuters


