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Cláudio Humberto

Ao contrário do divulgado e as redes sociais fa-
zem parecer, a violência não tomou conta do País: 
87,6% dos brasileiros dizem não terem sido vítimas 
de qualquer tipo de violência nos últimos 12 meses, 

de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas. A 
sensação de medo, diz a pesquisa, é maior no Sudes-
te, onde os crimes dominam o noticiário, mas a re-
gião é a segunda menos violenta, atrás da região Sul.

Quase 90% do País não 
sofrem com a violência

MEDO SOB CONTROLE
O maior receio para 66,2% é ser assaltado, 

mas mais da metade dos entrevistados (51,2%) 
não deixam de fazer nada por medo da violência.

 
EVENTO ÚNICO

Entre os que responderam ter sido vítima da 
violência nos últimos 12 meses, 43,8% afirmaram 
que foram alvo de bandidos uma vez.

SENSO COMUM
Noite e madrugada são os períodos mais 

propícios para serem alvo de bandidos para 62% e 
16,9% dos brasileiros. Mas 6,8% não têm medo.

 
METODOLOGIA

A Paraná Pesquisas ouviu 2.080 pessoas em 
26 estados e DF entre os dias 5 e 9 de abril. A 
margem de erro é de 2% para mais ou menos.

TIRANO MANDOU BUSCAR 
SENADOR QUE PAGOU MICO

Foi bem mais constran-
gedor do que se supõe o 
papelão do senador Telmá-
rio Mota (Pros-RR), que foi 
a Caracas para posou para 
fotos fazendo reverências 
ao ditador da Venezuela 
Nicolás Maduro. O tirano, 
que persegue e prende opo-
sitores e cala a imprensa, 
mandou buscar o Telmário 
em seu avião. O passeio 
do senador foi ignorado 
pelo Brasil, que, ao lado de 
dezenas de países, considera 
Maduro um “usurpador”.

 
PÁTRIA VEM PRIMEIRO

Telmário tentou arrastar 
outros senadores à prese-
pada, mas acharam que 
não seria correto fazer esse 
movimento contra a posição 
do Brasil.

 
DIPLOMACIA LONGE

A embaixada do Brasil 
em Caracas, chefiada por 
um diplomata que é en-
carregado de negócios, não 
participou desse insulto ao 
Brasil.

 
TUDO NA MESMA

Apesar da lorota contada 
para justificar o mico, a 
fronteira continua fechada 
no lado venezuelano por 
ordem do ditador Maduro.

 
MELHOR DO QUE PARECE

O desempenho de Jair 
Bolsonaro é muito melhor 
do que apontam Datafolha 
et caterva, segundo avalia o 
especialista Murilo Hidalgo, 
do Paraná Pesquisa. Ela faz 
esse monitoramento desde 
1º de janeiro. 

CHOQUE DE REALIDADE
A deputada Erika Kokay 

(PT-DF) diz que chegou às 
4h40 na Câmara, na luta por 
vaga sob o holofote da CCJ. 
Pôde sentir a rotina de mi-
lhões de trabalhadores que a 
reforma da Previdência bene-
ficia, excluindo privilégios de 
figuras como ela, que ganha 
salário mensal de R$33,7 mil

 
NOTÍCIAS DO SERPENTÁRIO

Faz a delícia do serpentá-
rio a sigla da nova Divisão de 
Estados Unidos do Ministério 
das Relações Exteriores: 
Chama-se Dieu (Deus, em 
francês). Até parece homena-
gem ao parceiro preferencial 
do Brasil.

 
PROPAGANDA GRATUITA

Garoto propaganda dos 
bons, e de graça, o ministro 
Alexandre de Moraes (STF) 
faz por merecer uma assi-
natura da Crusoé, revista 
que censurou. A publicação 
ganhou uma dimensão que 
não esperava.

 
GESTO ELEITORAL

Ministros do STF acharam 
“eleitoral” o ofício de Raquel 
Dodge tentando arquivar o 
inquérito sobre fake news. Em 
campanha pela recondução, 
a procuradora geral marcou 
posição e foi simpática ao 
eleitorado.

 
BYE BYE SAMPA

O número de paulistanos 
em busca de emprego público 
fora da capital cresce sem pa-
rar. Segundo a Gran Cursos, 
há mais de 22 mil inscritos 
para vagas em Campinas, 
Embu das Artes e Campo 
Grande (MS).

"A oposição berra 
e a situação vota”

Bia Kicis
Sobre o corpo-a-corpo 
na CCJ da Câmara

PODER SEM PUDOR

O PADRE PERO VAZ
Paulo Ronaldo era deputado estadual do Pará, 

nos anos 1970, quando resolveu discursar em home-
nagem ao Dia do Descobrimento do Brasil: “Quando 
rezou a Primeira Missa, o padre Pero Vaz de Cami-
nha...” Foi interrompido por um colega: “Pero Vaz 
de Caminha foi escrivão da frota de Cabral e não pa-
dre...” A resposta do deputado arrancou gargalha-
das: “Vossa Excelência está por fora. Me contaram 
que o padre adoeceu e quem celebrou a missa foi 
Pero Vaz. Portanto, quem celebra missa é padre!”
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O senador Styvenson Valentim 
(Pode-RN) está entre os cinco pri-
meiros parlamentares que assina-
ram uma lista de apoio que pede 
o impeachment do presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, e do ministro Alexan-
dre de Moraes.

A lista é uma reação às ações au-
torizadas na última terça-feira, 16, 
pelo ministro Alexandre de Moraes, 
no inquérito que apura denúncias 
de ofensas e ameaças a membros da 
Corte. Os senadores alegam crime 
de responsabilidade e abuso de au-
toridade dos magistrados.

Segundo os parlamentares, os 
ministros incorreram em abuso de 
poder ao instaurarem um inquéri-
to e executarem medidas judiciais 
por conta própria, sem a participa-
ção do Ministério Público.

O pedido também será subscri-
to por outros senadores. Já estão 
confirmados os apoios de Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Lasier Mar-
tins (Pode-RS), Jorge Kajuru (PS-
B-GO) e Reguffe (sem partido-DF).

No fim do mês de março, Toffoli 

instaurou um inquérito para inves-
tigar injúrias e ameaças virtuais 
contra ministros do Supremo. Re-
lator do inquérito, Moraes expediu 

mandados de busca e apreensão 
contra sete pessoas e determinou o 
bloqueio das suas redes sociais. Ele 
também ordenou que uma revista 

retirasse do ar uma reportagem 
que citava Toffoli, mencionado em 
um depoimento no âmbito da Ope-
ração Lava-Jato.

Senador Styvenson avalia que os ministros incorreram em abuso de poder ao instaurarem inquérito por conta própria

Senador Styvenson assina pedido de 
impeachment para ministros do STF
Medida é uma reação às ações autorizadas na última terça-feira, 16, pelo ministro Alexandre de 
Moraes, no inquérito que apura denúncias de ofensas e ameaças aos membros do Supremo Tribunal 

Participação

Reprodução / Styvenson Valentim

A União dos Vereadores 
do Brasil (UVB) realizará no 
período de 23 a 26 de abril, o 
maior evento de congregação 
dos Vereadores do Brasil – 
a Marcha dos Vereadores, 
evento que ocorre anualmen-
te em Brasília. O vereador 
Raniere Barbosa é convidado 
pelo presidente da UVB, Gil-
son Conzatti, para integrar o 
time de palestrantes do even-
to. Este ano o vereador irá 
abordar o tema “Cota para o 
Exercício da Atividade Parla-
mentar – Verba de Gabinete” 
na tarde do dia 23 de abril.

Raniere Barbosa 
será palestrante 
da Marcha dos 
Vereadores

Brasília

Vereador Raniere Barbosa

José Aldenir/AgoraRN



O deputado Coronel Azevedo 
(PSL) questionou a atuação do De-
partamento de Estradas de Roda-
gem do RN (DER) em fiscalização a 
motoristas de aplicativos de trans-
porte na Região Metropolitana de 
Natal.

“É notória a capacidade desse 
Governo em fazer uma trapalha-
da toda semana. Situações que 
podiam ser resolvidas de forma 
simples, através do diálogo, atitude 
que tem faltado em boa parte dos 
fatos ocorridos”, disse Azevedo.

O parlamentar lamentou o fa-
to ocorrido e ressaltou o papel dos 
serviços de transporte por meio de 
aplicativos. “Como é que um estado 
que quer desenvolver o turismo ve-
ta o transporte de turistas por meio 
de aplicativos que deram certo no 
mundo inteiro, como é o caso do 
Uber e outros?”, questionou o par-
lamentar.

Em aparte, o deputado Getúlio 
Rêgo (DEM) criticou a atuação do 
DER e cobrou governabilidade à 
gestão estadual. “Me parece que 
o Governo está plantando tem-
pestade para colher facilidades. 
Queremos estabilidade, disciplina 
e eficiência na gestão, respondendo 
satisfatoriamente às necessidades 
da população”, ponderou.

Após reunião entre o dirigente 
do DER e representantes dos mo-
toristas, na última segunda, na 
Governadoria, o órgão estadual re-
conheceu que não tem competência 
sobre os transportes por aplicati-
vos.

O deputado Coronel Azeve-
do também fez pelo ao Executivo 
para a convocação de 93 vacantes 
aprovados no último concurso para 
agente penitenciário, que segundo 
ele, o Governo “vem relutando em 
nomear”. “Clamo para que convo-
que esses vacantes e, dessa forma, 
permita que os policiais militares 
que estão suprindo essa função 
possam se dedicar às ruas”, con-
cluiu ele.
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FAKE E FACTOIDE
O fake News todo mundo 

sabe: são as notícias falsas, 
sem nenhum fundamento de 
verdade, plantadas à torto e a 
direito nas redes sociais, com 
possibilidade até de ganhar 
espaços mais qualificados.

Mas, e o factoide, você 
sabe o que é? Cunhada pelo 
ex-prefeito do Rio, César Maia 
(pai do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia), a expressão 
faz referência à informação 
falsa ou não comprovada que 
se aceita como verdadeira em 
consequência de sua repetida 
divulgação pela imprensa.

OU SEJA: MANIPULAÇÃO PURA.
A diferença entre as duas 

conceituações, por incrível 
que pareça, está no grau 
de informação do receptor 
(leitor, internauta ou ouvinte) 
para aceitar uma boa e velha 
“cascata”

 AINDA BEM QUE NÃO É AQUI
O presidente da Argentina, 

Mauricio Macri, anunciou 
nesta quarta, 17, um pacote de 
medidas para controlar a infla-
ção e incentivar o consumo da 
população. Uma das principais 
ações do governo argentino se-
rá o de congelamento de preços 
de produtos e serviços públicos 
essenciais.

Essa novela nós já conhe-
cemos.

Se a política é a arte de somar 
interesses, fazer política está a 
base da construção de todas as 
coisas.

Logo, o problema de demoni-
zar a política e os políticos é que 
corremos o risco de isentarmos 
apenas a nós mesmos, transfor-
mando o resto no depositório do 
nosso humor ou da falta dele.

Quem acredita na democracia 
e repudia o totalitarismo, precisa 
sempre ter em mente que a ne-
gociação e o esclarecimento são 
saídas para a governabilidade. E 
são, por suposto, situações sem-
pre presentes na democracia e 
ausentes das ditaduras.

Não é, infelizmente, o que 
acontece neste momento quan-
do se exercita tão intensamente a 
lógica do “nós contra eles”.

Desde que as redes sociais 
passaram a exercer um papel fun-
damental no jogo do poder, tanto 
que tiveram um papel decisivo na 
eleição do presidente da Repúbli-
ca, o ponto focal da política e de 
muitos políticos migrou para essa 
plataforma.

O crescimento da influência 
das redes sociais, que “empode-
rou” sobremaneira grupos de opi-
nião no país, colocou os políticos 
sob um julgo até então desco-

nhecido de seus atos e decisões, 
que podem agradar ou desagra-
das pessoas dispostas a exercitar 
tudo por trás de um teclado de 
celular ou computador.

Governar, legislar ou julgar 
tendo em vista esse ingrediente 
da modernidade não é sábio e 
também não faz justiça aos mis-
ter de administrar um país tão 
complexo e repleto de interesses 
corporativos como o Brasil.

Agora mesmo, o Superior Tri-
bunal Federal, a nossa Suprema 
Corte, passa por uma pressão 
dessa natureza e, infelizmente, re-
age mal ao fazer com que um de 
seus ministros exerça censura so-
bre um veículo de comunicação – 
no caso, a Crusué, pertencente ao 
site O Antagonista. É importante 
que em tempos como os atuais – 
de fim do foro privilegiados – os 
mecanismos legais de reparação 
por calúnia e difamação, por 
exemplo, sejam reforçados, mas 
sem impor limite à liberdade de 
expressão. 

Dito isto, é importante que 
esse nível de conduta também 
atinja as redes socais, indicando 
que a ditadura de opinião não se 
estabeleça para detonar vidas e 
reputações sem que nada se faça 
a respeito.

Ninguém reinventa o que já existe.  
Mas pode melhorar muito

ColunadoAgora
e.mail: redacao@agorarn.com.br Coronel Azevedo critica atuação 

do DER em fiscalização a 
motoristas de aplicativos

Insatisfação

Deputado coronel Azevedo (PSL)

Reprodução / ALRN
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Após 50 dias respondendo 
interinamente pela Secretaria 
Municipal de Educação (SME), 
o procurador geral do Município, 
Carlos Castim, deixou a titulari-
dade da pasta, ficando responsá-
vel, a partir de agora, somente pe-
la Procuradoria. Para comandar a 
rede pública de ensino de Natal, 
o prefeito Álvaro Dias nomeou a 
professora Cristina Diniz Barreto 
de Paiva, efetiva do quadro, que 
respondia pela direção do Depar-

tamento de Educação Infantil há 
cerca de dois anos.

Cristina é servidora da SME há 
três anos, desde que se aposentou 
da Universidade federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e passou 
no concurso público da Prefeitura 
de Natal. Na instituição federal, 
onde atuou por 33 anos, Cristina 
foi vice-diretora do Núcleo de Edu-
cação Infantil (NEI), além de coor-
denadora do Unidade de Educação 
Infantil (UEI).

A gestora espera dar respostas 
efetivas para as muitas demandas. 
“A gente tem noção da dimensão 
do trabalho da Secretaria e da 
complexidade desse trabalho, uma 
vez que são 146 unidades de ensi-
no, com um universo gigantesco de 
professores, alunos e familiares, 
que também fazem parte da nossa 
rede. E, temos o grande desafio de 
fazer com que funcione da melhor 
maneira possível”, destacou.

Cristina frisa, contudo, que nos 

próximos dias, com mais tranqui-
lidade, vai pensar projetos que fa-
çam com que o ensino se qualifque 
ainda mais e tenham melhora do 
IDEB (Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica).

Castim, que vinha acumulando 
a gestão de duas pastas, ressaltou 
aprendizado na Educação. “Apro-
veito para agradecer ao Prefeito 
Álvaro Dias pelo profundo e ines-
quecível aprendizado humano e 
pedagógico que recebi", encerrou.

Prefeito Álvaro Dias nomeia nova titular 
para a Secretaria Municipal de Educação
Há três atuando na pasta, Cristina Diniz Barreto era a então diretora do Departamento de Educação 
Infantil; gestora tem meta de melhorer do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Natal 

Substituição

Cristina Diniz Barreto de Paiva 

Reprodução / Ascom

O prefeito Álvaro Dias  en-
tregou a obra de reforma da Uni-
dade Básica de Saúde de Ponta 
Negra, na zona Sul de Natal. A 
Unidade passou por uma refor-
ma em toda estrutura física, com 
ampliação de alguns setores. 

“Uma enorme alegria em 
está entregando uma obra 
como essa, moderna e ampla 
para atender da melhor forma 
possível a todos que precisarem 
de uma boa assistência”, disse o 
prefeito.

A nova unidade conta com 
quatro consultórios médicos, 
salas de enfermagem, sala de 
odontologia, com espaços clima-
tizados e acessibilidade dentro 
dos padrões das normas técnicas 
e da Vigilância Sanitária. 

A obra foi orçada no valor de 
R$ 267,298.21, oriundo de recur-
sos da Prefeitura e do Ministério 
da Saúde.

Prefeitura 
entrega Unidade 
de Saúde 
de Ponta Negra

Reforma
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A Companhia Potiguar de Gás 
recebeu nove propostas de cinco 
empresas diferentes para forneci-
mento de gás natural a partir da 
Chamada Pública Coordenada 
lançada pelas distribuidoras do 
Nordeste. 

A iniciativa visa a contratação 
de gás natural a preços mais com-
petitivos. O edital da Potigás pre-
via a compra de até 450 mil metros 
cúbicos diários do combustível. 

Conforme observa Sérgio Hen-
rique Guimarães, Diretor Técnico 
e Comercial da Potigás, a Chama-

da Pública abre uma oportunidade 
de diversificação dos supridores de 
gás natural o que pode possibilitar 
preços mais acessíveis. 

As distribuidoras dos estados 
de Alagoas (Algás), Bahia (Bahia-
gás), Ceará (Cegás), Paraíba (Pb-
gás), Pernambuco (Copergás), Rio 
Grande do Norte (Potigás) e Sergi-
pe (Sergás) receberam 38 propos-
tas comerciais de nove empresas 
diferentes entre players nacionais 
e internacionais, fato considerado 
histórico pelos dirigentes das dis-
tribuidoras da região. Edital da Potigás previa a compra de até 450 mil metros cúbicos diários de gás

Potigás recebe nove propostas em chamada 
pública para fornecimento de gás natural
Iniciativa visa a contratação de gás natural a preços mais competitivos no RN, segundo a Companhia 
Potiguar de Gás; edital previa a compra de até 450 mil metros cúbicos diários do combustível

Legislação

José Aldenir / Agora RN

A Catedral Metropolitana 
de Natal realiza nesta quin-
ta-feira, 18, a partir das 8h, a 
Missa dos Santos Óleos. A so-
lenidade será realizada na e 
presidida pelo arcebispo Dom 
Jaime Vieira Rocha.

Esta é a última celebração 
tradicional da Semana Santa 
antes do chamado Tríduo 
Pascal, e a expectativa é que 
todos os padres da Arquidio-
cese estejam presentes, bem 
como diáconos, religiosos e 
populares. 

O ritual consiste na bên-
ção dos óleos dos catecúme-
nos (aqueles que se preparam 
para receber o batismo) dos 
enfermos e a consagração do 
óleo do Crisma e usado pelas 
paróquias nos sacramentos.

A missa na Catedral 
Metropolitana também será 
celebrar a Unidade da Igreja. 
O bispo metropolitano reúne 
o clero, os religiosos e popula-
res em torno do altar. 

Os padres renovarão pro-
messas sacerdotais, enquan-
to que os fiéis se comprome-
terão a rezar pelo bispo.

Catedral 
Metropolitana 
celebra Missa dos 
Santos Óleos

Ritual

Missa dos Santos Óleos

José Aldenir/AgoraRN
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

1,59
KG

R$1,09
KG

R$

MAMAO FORMOSAGranel

MELANCIA 
Granel

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 18 de abril a 21 de abril de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de 
cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes 
no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão financiadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET 
(Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. 
Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). 
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO
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TODOS OS OVOS 
DE PÁSCOA

20%
COM

DE DESCONTO

NO CARTÃO MAKRO
EXCLUSIVO

Laranja-pera
Granel 2,39

KG

R$

Macaxeira
Granel

Manga Haden
Granel 1,99

KG

R$1,59
KG

R$

Limão Taiti
Granel 2,49

KG

R$

Cebola
Granel 2,79

KG

R$

Batata-doce-rosada
Granel 2,19

KG

R$

Peixe salgado 
e desfiado tipo 
bacalhau 
Pacote c/ 1kg

28,90
PCT.

R$

Manteiga com 
sal Biana
Unidade c/ 
500g

10,29
UNID.

R$

3,09
UNID.

R$Atum 
ralado Aro
Unidade 
c/ 120g

Bombons 
sortidos Garoto
Unidade c/ 300g 7,69

UNID.

R$

Maminha bovina
Peça, a partir de

23,89
KG

R$ 10,69
KG

R$ 6,39
EMB.

R$ 7,49
EMB.

R$

Filé de peito de frango 
congelado
A partir de

Linguiça 
mista cozida 
defumada 
Sadia
Embalagem 
c/ 240g

Hambúrguer misto Tony        
Embalagem c/ 560g

Mortadela de frango Sadia
Unidade c/ 400g

Polpa de fruta 
Nossa Fruta
Diversos 
sabores
A partir de

3,29
UNID.

R$ 5,99
UNID.

R$

Flocos de milho 
Xodómilho
Unidade c/ 500g

0,79
UNID.

R$

Farinha 
de trigo 
especial 
Primor
Pacote 
c/ 1kg

2,29
PCT.

R$ 2,29
PCT.

R$

Arroz 
Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote 
c/ 1kg

Pneu Euzkadi Eurodrive
175/65 R14 82T

199,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Ração
Bonzo
pacote c/ 18kg

Caneca 
Contemporânea 
em porcelana
Diversas 
estampas

Molho de 
tomate Fugini
Diversos 
sabores, 
Unidade c/ 2kg

Cestinha de 
coelho com um 
ovo de chocolate 
Montevérgine
Unidade c/ 40g

Edredon 
de microfibra 
Arte e Cazza
Casal, 
diversas 
estampas

69,90
PCT.

R$

9,89
UNID.

R$9,39
UNID.

R$3,89
UNID.

R$

42,90
UNID.

R$23,90
KIT

R$

Kit Pantene
Embalagem c/ 1 
Shampoo c/ 400ml 
e 1 Condicionador 
c/ 175ml

Papel higiênico 
folha dupla Cotton
Embalagem 
promocional, leve 
16,  pague 15 rolos 
c/ 30m 15,89

EMB.

R$

Creme dental 
Tripla Ação 
Colgate
Embalagem c/ 6 
unidades c/ 90g

13,99
EMB.

R$3,59
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Piracanjuba 
Unidade c/ 395g

Biscoito cream 
cracker Fortaleza
Pacote c/ 400g

Café 
São Braz 
Pacote 
c/ 250g

Café expresso 
supremo Matas
de Minas Tres
Embalagem c/ 10 
unidades c/ 8g

Whisky escocês 
Finest Ballantines
Garrafa c/ 1L

3,29
PCT.

R$3,95
PCT.

R$ 14,35
EMB.

R$64,90
GARRAFA

R$

Vodka Orloff
Garrafa c/ 1L

Vinho suave 
Santa Ceia
Garrafa c/ 750ml

Vinho Almadén
Garrafa c/ 750ml

Cachaça São Paulo
Garrafa c/ 1L

23,90
GARRAFA

R$

9,25
GARRAFA

R$

20,90
GARRAFA

R$12,49
GARRAFA

R$

Cerveja Bohemia
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 355ml

3,25
GARRAFA

R$

Suco integral 
de uva OQ
Garrafa c/ 1L

10,19
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 2L

Bebida mista 
Tampico
Citrus, unidade 
c/ 330ml

5,59
GARRAFA

R$1,19
UNID.

R$0,96
GARRAFA

R$

Agua com gás Indaiá
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 500ml

Ofertas válidas 
para produtos 
do mesmo 
tipo, marca 
ou embalagem.

50 %

DESCONTO
NA 2ª UNIDADE

RAÇÕES ATÉ 10KGTODAS AS

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃOBEBA COM MODERAÇÃOBEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

1,59
KG

R$1,09
KG

R$

MAMAO FORMOSAGranel

MELANCIA 
Granel

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 18 de abril a 21 de abril de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de 
cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes 
no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão financiadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET 
(Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. 
Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). 
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO
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FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE
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Não é difícil imaginar que deve ter sido numa 
primavera assim que Ernest Hemingway fez sua 
frase célebre que é o retrato da cidade: Paris é uma 
festa. É o título do livro póstumo que teria ficado 
perdido no depósito do Hotel Ritz, nos originais, 
reencontrado depois de sua morte, pela viúva. Se 
não é verdade, viva a lenda que Paris é lendária. Já 
não bastasse toda essa explosão de alegria e co-
res vivas nos jardins, há os vermelhos dos gerânios 
quando se derramam nas sacadas.  

Desconfio que a poesia contribua, e grande-
mente, para os atavismos que cada um de nós 
arrasta na própria a alma. Ontem, caminhando 
devagar ao longo do Boulevard Saint-Michel, ouvi 
como se tocassem nos salão dos ouvidos os versos 
da canção tropicalista de Caetano Veloso. O sol de 
Paris, meio lavado das chuvas primaveris, batia nas 
bancas de jornal cheias de preguiça e acendia as 
manchetes de uma vida parisiense agitada e ardida 
no calor dos protestos dos coletes amarelos. 

Aqui, pelo menos aqui, não chegam os arrou-
bos bolsonáricos, o capitão que nas horas vagas é 
presidente. E quando, e se chegam, não escapam 
ao desagrado e à fina ironia dos franceses cheios 
de espanto. Basta dizer que sua declaração de ar-
rependimento por ter conquistado a maioria dos 
votos da Nação, ainda hoje não desceu na gargan-
ta dos analistas políticos, dado que governar um 
povo é, nesta velha Gália, de Asterix, a mais eleva-
da honraria na vida de um homem público. 

Dizia meu querido e inesquecível amigo Oswal-
do Lamartine, na sua bela oralidade que ele apren-
deu com os vaqueiros, que o ‘Diabo encapa, enca-
pa, encapa, mas um dia desencapa’. Dizia o grande 
escritor que confiar no Diabo dava certo até deter-
minado ponto. Daí pra frente, o Diabo virava pelo 
avesso e ninguém podia conter suas diabruras. 
Assim parece ser com o capitão, posto que até os 
generais já vivem, se não aturdidos, confusos com 
o histrionismo vulgar do presidente.

Mas, voltemos à primavera de Paris, Senhor 
Redator, para acrescentar que estão certos os poe-
tas quando dizem que na estação não só as flores 
desabrocham. Também a beleza e o encanto das 
francesas. Sigo com os olhos. Elas passam naquele 
seu trote sensual, os saltos tocando de leve o chão 
duro das calçadas. Ao contrário das brasileiras, são 
sempre muito vestidas, meio envelopadas, a reve-
lar quase nada, e como se entregassem aos olhos 
dos homens o ofício profano da imaginação.

Gosto de vê-las. Rejane conhece Paris e sabe 
que a ninguém é dado resistir ao encanto. Tanto é 
que ao criar o rito da liturgia do casamento, Deus 
deu aos homens e mulheres o dever da solidarie-
dade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. 
Nada disse sobre a beleza. Magnânimo, sobretudo 
humano, Ele sabia, Senhor Redator, que a carne é 
fraca. Incapaz de enfrentar a força do desejo. Mas... 
Paris de repente emudeceu. Mergulhou no silêncio 
triste dos sinos de Notre Dame...

Cartas de Paris - II

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
NISIA

Há exatos 65 anos, em 1954, 
chegava ao porto do Recife vinda 
de Ruão, na França, a urna de 
ébano com os restos mortais 
de Nísia Floresta e para serem 
sepultados no pequeno sítio onde 
ela nasceu.

DATA
Este abril de 2019 assinala os 

209 nos do seu nascimento, em 
1810, e os 134 anos de sua morte, 
em 1885. Sua filha, Lívia, nascida 
em 1830, continua sepultada em 
Cannes, onde viveu ao lado da mãe.

LUTA
O sonho de Henrique Castri-

ciano e Adauto Câmara - trazer 
os restos mortais de Nísia - con-
tou com o gesto de Luiz Varela, 
autor do projeto de lei, e de Café 
Filho, o então presidente, que 
promulgou.

DANTAS
O nome que identificou o tú-

mulo de Nísia, em Ruão, e tornou 
possível a trasladação dos seus 
restos mortais, foi outro cearami-
rinense ilustre, hoje esquecido: 
jornalista Orlando Dantas, aqui 
na França.

REVISÃO
A professora Constância 

Duarte autora até hoje da maior 
pesquisa sobre a vida e a obra 
de Nísia, as duas edições pela 
UFRN, trabalha numa terceira 
edição, revista, para ser publica-
da ainda este ano.

PESQUISA
Nova pesquisa está sendo feita 

pela professora Monalisa Carrilho, 
da UFRN, doutora em filosofia pela 
Sorbonne. Sua idéia é mostrar o 
lado filosófico de Nísia a partir das 
observações de viagens.

DOSSIER
A documentação da identifica-

ção - projeto de lei, promulgação 
de Café Filho e a chegada da 
urna, em Recife, está reunida por 
Joventina Simões, presidente da 
Academia de Letras de Ceará 
Mirim. 

PALCO

MILAGRE
Para os franceses é coisa 

de Deus a coragem do Padre 
Fournier, capelão dos bombeiros, 
entrar na Notre Dame em cha-
mas, salvar o Santíssimo, a Coroa 
de Espinhos, de Cristo, e a Túnica 
de S. Luiz.

ORAÇÕES
Quando as sirenas finalmente 

calaram, Paris fez um silêncio 
profundo. Parecia ouvir as ora-
ções dos muito parisienses que lá 
passaram toda noite rezando em 
torno das cinzas eternas de Notre 
Dame.

LEITURA
Quem desejar ler ‘Notre Dame 

de Paris’, o romance histórico de 
Victor Hugo, 1831 - os originais 
estão na Biblioteca Nacional da 
França - há edição disponível nas 
livrarias do Brasil e na Amazon.

ESTANTE
Na Estante Virtual há exem-

plares do livro de Victor Hugo em 
56 sebos, entre novos e usados, 
com preços que variam de R$ 20 
a R$ 568,40, a edição ilustrada 
da Collection Guillaumme, Paris, 
1880.

VALOR
Declarados em bom estado, 

sem grifos e sem furos, os dois 
volumes da edição Marpon-Fla-
marion, da Estante Virtual, são 
exemplares de valor elevado até 
nas livrarias antiquarias desta 
velha Paris. 

AQUI
Depois da sua temporada de 

mais de trinta dias numa fazenda 
do Litoral Norte, no RN, a escri-
tora Albena Dimítrova voltou a 
Paris esta semana para continuar 
seu novo romance que sairá este 
ano. 

TRILOGIA
A próxima ficção de Dimítro-

va será o primeiro de uma trilo-
gia que a romancista pretende 
lançar ao longo dos próximos 
anos. Este que abre a trilogia 
já tem um título definido e 
definitivo: A Lobista. 

CAMARIM

CENA
Visão dos cinco maiores jornais franceses diante 
do incêndio de Notre Dame, um fato de absoluta 
magnitude. Manchetes de primeira página : 
Le Monde - « Notre-Dame, Nossa História ». 
Le Figaro - « Notre-Dame de Paris, o desastre 

» - « Aujourd’hui en France - ‘Notre-Dame das 
Lágrimas » ; e Libération - « Notre-Dame ». O 
socialista L’Humanité desconheceu a grandeza 
do fato e não registrou na capa. Apenas uma 
foto pequena na segunda página, e a legenda : 
‘A imagem do dia ».   

“ Só Deus nesse momento
via o triste espetáculo...''

Victor Hugo,
escritor e romancista (1802-1855).

Rejane Cardoso
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O horário de funcionamento de 
alguns shoppings, espaços de lazer 
e serviços em Natal serão alterados 
no feriado prolongado da Semana 
Santana, entre sexta-feira, 19, e 
domingo, 21. 

Na “Sexta-feira da Paixão”, o 
comércio de rua ficará fechado e os 
shoppings centers terão horário di-
ferenciado. As atividades voltam ao 
horário normal no sábado, 20, e no 
domingo, os shoppings funcionam 
em horário especial como de cos-
tume, com praças de alimentação 
abertas a partir das 11h e lojas e 
quiosques das 13h às 21h.

Comércio de rua e bancos terão mudanças 
no funcionamento nesta sexta-feira

Semana Santa

SEXTA-FEIRA (19)

Comércio de Rua
Alecrim: Lojas fechadas.
Centro da Cidade: Lojas fechadas
Zona Norte: Lojas fechadas.
Shopping Midway Mall
Alimentação e Lazer: 11h às 22h
Lojas de Departamento: de 13h às 21h
Demais lojas: de 15h às 21h
Natal Shopping
Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Quiosques de Alimentação: 13h às 21h
Âncoras | Megalojas: 13h às 21h
Fórmula Academia: 09h às 15h
Demais Lojas/Quiosques: 15h às 21h
Praia Shopping
Praça de Alimentação e Lazer: A partir das 11h.
Lojas e Quiosques: 15h às 21h
Shopping Cidade Jardim
Praça de Alimentação: A partir das 11h
Lojas e Quiosques: 15 às 21h

Shopping Via Direta

Totalmente fechado
Partage Norte Shopping Natal
Praça de Alimentação e Lazer: 12 às 21h.
Lojas e Quiosques: 12 às 21h
O Carrefour abrirá das 07h às 21h 
Smart Fit funcionará das 09h às 15h.
Shopping 10
Totalmente fechado
Supermercados
7h às 21h
Bancos
Fechados.

Funcionamento do comércio na Páscoa A Companhia Energética 
do Rio Grande do Norte (Co-
sern) vai reajustar o preço 
das tarifas para os consumi-
dores que  usufruem de baixa 
tensão em 4,73%. 

A concessionária atende 
1,4 milhão de unidades con-
sumidoras localizadas em 
167 municípios do Estado do 
Rio Grande do Norte. Os no-
vos índices entram em vigor 
a partir da próxima segunda-
-feira, 22.

O cálculo do reajuste foi 
feito pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 
que considerou a a variação 
de custos associados à presta-
ção do serviço. 

O cálculo leva em conta a 
aquisição e a transmissão de 
energia elétrica, bem como os 
encargos setoriais. 

O processo tarifário foi 
impactado pelos custos de 
aquisição de energia e compo-
nentes financeiros referentes 
a compra de energia e risco 
hidrológico.

O último reajuste aconte-
ceu em 17 de abril de 2018. O 
aumento de foi de 14,81% na 
conta de luz de consumidores 
residenciais do Rio Grande do 
Norte.

Em 2019, para os consu-
midores industriais, o reajus-
te médio  da energia será de 
2,81%. O aumento também 
passa a ser válido a partir de 
22 de abril.

Energia elétrica 
do Rio Grande 
do Norte terá 
reajuste de 4,73%

Aumento

Aumento foi menor que o de 2018

Assessoria de Imprensa
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ESTILO
A atitude inédita - entre 

políticos do RN e até do Brasil 
- de prestar contas do mandato 
dentro dos transportes públicos 
da capital tem feito o deputado 
estadual Sandro Pimentel 
ganhar (muitos) 'pontos 
positivos' entre os eleitores 
que precisam usar esse tipo 
de locomoção e também entre 
internautas que acompanham 
pelas redes sociais o desempenho 
do deputado do PSOL. 
 
DISPONÍVEL

Pelos ônibus de Natal, Sandro 
Pimentel não só apresenta aos 
passageiros o que tem feito pelo 
Estado através da Assembleia 
Legislativa como pede que 
as pessoas digam o que estão 
precisando, marquem reuniões 
em comunidades, façam críticas e 
sugestões ao seu mandato.  
"Eu sou empregado de vocês. Eu 
estou à disposição de vocês o dia 
que for", diz.

APLAUSOS
No final, o parlamentar 

é sempre aplaudido pelos 
presentes, como aconteceu 
nesta quarta-feira, quando ele 
trocou o expediente na sede 
do Legislativo estadual pelas 
andanças nos transportes 
coletivos.

PELA SEGURANÇA HÍDRICA 
Com 17 representações institucionais e 

da sociedade civil ligadas a recursos hídricos 
e meio ambiente, foi reativada nesta terça-
feira (16), na Assembleia Legislativa do 
RN, a Frente Parlamentar das Águas, que 
tem como presidente o deputado estadual 
Francisco do PT. A frente deve atuar na 
mobilização de causas de possam contribuir 
para a segurança hídrica do Rio Grande do 
Norte, a exemplo da conclusão das obras 
da transposição do Rio São Francisco e da 
Barragem da Oitica. Compõem também a 
frente o deputado Souza Neto e as deputadas 
Eudiane Macedo e Isolda Dantas.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do jornal Folha de S.Paulo: "José 
Padilha: Acreditava que Moro agia com 
independência; admito que errei"; 
...do ex-presidente da República Fernando 
Henrique Cardoso: "Há  choques perigosos 
no ar: o governo não consegue organizar 
sua base, a oposição e demais partidos se 
fragmentam; não se vê rumo, o governo 
ziguezagueia, o Judiciário é atacado, se 
defende beirando arrogância. Democracia 
requer bom senso e razoabilidade. Precisam 
ser revigorados"; 
...do jornalista Bob Fernandes: "Governo 
Bolsonaro torrou R$ 73 milhões em 
publicidade neste trimestre. Record na 
cabeça, Globo na rabeira. Já o salário 
mínimo de 2020 está congelado. E o Brasil é 
o 9º país mais desigual do mundo…".

>> GIRO PELO TWITTER...

Deputado federal potiguar Fábio Faria e a 
apresentadora Patrícia Abravanel comemoram o 
nascimento do caçula Senor Abravanel Faria, que 
ganhou o nome do avô famoso, mais conhecido como 
Sílvio Santos

Deputado estadual Sandro Pimentel prestando 
conta de seu mandato dentro dos ônibus em 
Natal, nesta quarta-feira. Atitude é inédita 
entre os parlamentares do RN

 Instagram

Divulgação

 Instagram

Juíza criminal Lena Rocha recebendo o presidente da 
AMARN, juiz Herval Sampaio, para a Mesa de Páscoa, 
montada em frente ao gabinete da magistrada, na 10a Vara, 
e ofertada aos servidores e jurisdicionados durante toda a 
última semana como forma de confraternizar com o público 
e celebrar a Semana Santa

 Instagram

Desfile Animale Verão 2020, no Rio de Janeiro
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO

ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO: HOTEL BOUTIQUE LTDA;
REPRESENTANTE DE 1/4 DOS CONDÔMINOS: VINCENT ADOLF TOYE - CONDOMÍNIO PIPA PRIVILEGE

A HOTEL BOUTIQUE LTDA (EVENTSVIBE) CNPJ – 22.426.842/0001-42 e VINCENT ADOLF TOYE 
– CPF: 016.168.364-90, observando as regras estipuladas na Escritura de Convenção do Condomínio 
Pipa Privilege, vem por meio desta circular, convocar os Senhores CONDÔMINOS, para comparece-
rem na ASSEMBLÉIA GERAL DE INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO, marcada para o dia 06 de maio 
de 2019, às 13h, no espaço do restaurante que presta serviços a copropriedade, ou às 13h30min em 
segunda e última convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) aprovação da Convenção e Regulamento Interno do Condomínio; 
b) escolha do Síndico, Sub-síndico e fixação de seu mandato; 
c) orçamento para as despesas de instalação do Condomínio; 
d) previsão para as despesas comuns ordinárias e fixação da Taxa Condominial; 
e) assuntos gerais.

Aquele que for outorgado como procurador de algum CONDÔMINO, deverá apresentar o competente 
mandato, original com reconhecimento das firmas ou uma cópia autenticada, conforme disciplina o 
Novo Código Civil em seu artigo 654.
Informamos que as deliberações efetuadas nesta ASSEMBLÉIA GERAL DE INSTALAÇÃO DE CON-
DOMÍNIO irão obrigar todos os CONDÔMINOS, ainda que ausentes ou discordantes. Desde já, agra-
deço sua presença à Assembleia, subscrevo-me. Sem mais,
Assino a presente,

Tibau do Sul, 05 de abril de 2019

VINCENT ADOLF TOYE
REPRESENTANTE DE 1/4 DOS CONDÔMINOS E DO HOTEL BOUTIQUE LTDA 

(EVENTSVIBE)- CNPJ – 22.426.842/0001-42

Sete bairros localizado na Zona 
Oeste de Natal estão com o abaste-
cimento de água interrompido, por 
causa de vazamento na rede detec-
tado na Rua dos Tororós, na altura 
da Avenida Nascimento de Castro. 

O problema de vazamento foi 
localizado na quarta-feira, 17. Des-
de então, as equipes da Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern) trabalham no lo-
cal para consertar a tubulação.

Os bairros afetados com a inter-
rupção do abastecimento de água 
são Quintas, Bom Pastor, Bairro 
Nordeste, Lagoa Nova, Morro 

Branco, Nova Descoberta e Lagoa 
Seca.

Ainda de acordo com a Compa-
nhia de Abastecimento de Água do 
Estado, o período de suspensão no 
abastecimento deve seguir até esta 
quinta-feira, 18, em todas as áreas 
afetadas.

O trabalho de recuperação das 
áreas afetadas com o vazamento 
deve ser encerrado também nesta 
quinta-feira. 

Entretanto, ainda segundo a 
Caern, o sistema de abastecimento 
dos sete bairros deve ser regulari-
zado em até 48 horas. Serviço será normalizado em 48 horas

Sete bairros de Natal estão
com abastecimento suspenso
Foram afetados as residências localizadas nas Quintas, Bom Pastor, Bairro 
Nordeste, Lagoa Nova, Morro Branco, Nova Descoberta e Lagoa Seca

Vazamento

José Aldenir/AgoraRN

Thiago Antunes Bezerra - Pregoeiro
Touros/RN, 17 de abril de 2019

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO 
PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. Data/hora/local: 06 de maio de 2019, às 14 Horas, Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª 
Andar, Centro – Cep 59.584-000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos estão 
disponíveis na Comissão Permanente de Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, no Horário 
das 08h às 14h, no site http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 015/2019 – PMT
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

Guardiães da Notre Dame
Por Napoleão Veras

Quem esculpiu estas gárgulas 
certamente inspirou-se
no cenário em que elas

estariam, depois de séculos,
um dia, perfeitamente naturais.

Uma eternidade à espreita 
ali penduradas

A amedrontar em volta
como bichos, horror

cães, cabeças viventes

QUEM DIRIA?
Tempos estranhos estes. Um 

capitão no comando do governo 
brasileiro declara que a liberdade de 
expressão é direito inviolável e um 
general sai em defesa da imprensa. 
Enquanto isso, a presidente do PT 
apoia a censura do STF e Caetano 
Veloso festeja condenação de 
humorista.

CABÔ, DONA!
Depois de perder a mamata 

da Lei Rouanet, a atriz Marieta 
Severo, ex-mulher de Chico Buarque, 
recebeu a notícia de que a ajudinha 
da Petrobras não virá mais para 
sustentar o teatro que ela toca com 
a colega Andréa Beltrão. Vai ter que 
ralar como milhares de artistas que só 
têm a plateia como parceira.

SOBRE-HUMANO
O terror, no sentido da ficção, 

está de novo em alta. Enquanto o 
tradicional Festival de Cannes vai 
abrir sua festa exibindo um filme 
sobre zumbis, a lista de livros mais 
vendidos do jornal The New York 
Times tem um livro de feiticeira no 
topo. É “Circe” (bruxa da mitologia 
grega), de Madeline Miller.

FEIRA
Vem aí a Feira do Largo, dias 26, 

27 e 28 no entorno do colégio Atheneu. 
O evento começará às 16h e encerrará 
às 22h, reunindo comerciantes e 
expositores de artesanato, botânica, 
decoração, artes plásticas, roupas, 
bijuterias, gastronomia, entre outros 
produtos.

DOAÇÃO
A milionária e socialite brasileira 

Lily Safra se juntou ao seleto grupo de 
ricaços que se prontificaram a botar 
a mão nas fortunas para reconstruir 
a catedral de Notre-Dame. Fez uma 
módica doação de R$ 88 milhões. 
Que desta vez o dinheiro da madame 
sirva para uma causa melhor do que 
neurodelírios.

SUPER-HERÓIS
Dois trailers divulgados nos 

últimos dias agitaram os fãs dos 
poderosos personagens da Marvel. O 
primeiro é dos Vingadores: Ultimato, 
num recorte de cenas com diversos 
heróis; e o segundo é de X-Men: Fênix 
Negra, com Jean Grey jovem na 
pele da atriz Sophie Turner (Famke 
Janssen é Jean adulta).

Sobrou no homem de
Lima o que faltou no

homem de Garanhuns. 

(Patrícia V. Santos)

O problema do Brasil
é que os picaretas são

mais resistentes.

(Guilherme Fiuza)

Madonna já fez muita
merda, mas botar Anitta
no seu álbum se superou.

(Ana Hermínia Ladeira)

PICARDIA NAS REDES

RESSURREIÇÃO
Uma equipe de cientistas na 

Escola de Medicina de Yale, em New 
Haven (EUA), conseguiu recuperar 
as funções mais básicas de cérebros 
de porcos mortos. A experiência 
considerada espetacular foi por 
um sistema artificial que imita as 
condições do interior do corpo. O 
resultado foi publicado na Nature.

INFLUÊNCIA
Bolsonaro entrou na tradicional 

lista das personalidades mais 
influentes do mundo, publicada 
anualmente pela revista Time. 
Nos últimos dez anos, outros cinco 
brasileiros fizeram parte da lista: Lula 
(2010), Eike Batista (2012), Joaquim 
Barbosa (2013) e Jorge Paulo Lemann 
e Gabriel Medina (2015).

EMOCIONANTE
O que era só um jogo do 

campeonato uruguaio, onde o 
Peñarol venceu o Colônia por 1 x 0, 
transformou-se numa sublimação. 
Um garoto down pediu ao goleiro 
Kevin Dawson, do Peñarol, para 
cobrar um pênalti. Além de aceitar 
ainda contou com o árbitro. O menino 
Lucas bateu melhor do que Neymar.

AUDIÊNCIA
Um fenômeno ocorrendo no 

Brasil nos jogos da Champions 
League, como já vinha acontecendo 
na Europa e Ásia. As transmissões 
ao vivo pelo Facebook estão atraindo 
mais de um milhão de pessoas em 
alguns jogos, como os do Barcelona, 
e quase todos os demais registram 
acima de 400 mil.

EM BAIXA
Depois de ser atropelado pelo 

Lille por 5 a 1 na semana passada, 
o PSG segue aos tropeços na insossa 
Liga Francesa. Ontem perdeu de 
novo, por 3 a 2 para o Nantes. E não 
se fale em poupar jogadores; estão 
quase todos lá, Buffon, Mbappé, 
Draxler, Daniel Alves, Verratti, 
Thiago Silva, Diaby...

MELHOR DO ANO
A rodada da Champions League 

da última terça-feira pode ter 
definido a briga pela conquista da 
Chuteira de Ouro e também da Bola 
de Ouro. Com a exibição monumental 
de Messi e mais dois gols feitos, e 
com a desclassificação de Cristiano 
Ronaldo, o argentino ficou sem 
adversário.

“ “Os comunistas
de ontem são os
nazistas de ontem”.
(Milada Horakova)

Espera de nove épocas para 
revelar: que caras eram aquelas

Na sisudez da pedra quente
de tanto esgar, tanta dor.

Estranha narrativa a urdir
na solidão de dias e noites,

resignadamente, feito pelotão
de dentes trincados

olhos arregalados, cara feia.

E dali moverem-se apenas
Na chegada do seu destino: 

Espantar o calor, o fogo,
o inferno.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT 
AVISO DE RESULTADO

O SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna 
público a adjudicação e homologação da Concorrência nº 00003/2019 cujo objeto é Contra-
tação de empresa especializada em realização de exame toxicológico para atender ao SEST 
SENAT Unidade B29 Natal/RN, em favor da empresa Laboratório Morales LTDA no valor total 
de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) em 17/04/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT 
AVISO DE RESULTADO

O SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna 
público a adjudicação e homologação da Concorrência nº 00005/2019 cujo objeto é Contrata-
ção de empresa especializada em retirada de ar condicionado e instalação de novos aparelhos 
nas salas de aula do SENAT Unidade B29 Natal/RN, em favor da empresa Fixa Serviços Técni-
cos Eireli no valor total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) em 17/04/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

TOPBIO Insumos Biológicos Industria e Comercio LTDA, CNPJ: 22.296.945/0002-16, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS), para atividade de Biofábrica repro-
dutora de inimigos naturais e ácaros em uma área localizada na Fazenda Famosa, município 
de Tibau-RN.

Richard August Muller
Diretor Institucional

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
CEMITERIO PARQUE VILA FLOR LTDA, CNPJ 07.072.594/0001-95, com endereço na BR 
304 S/N KM 06 ZONA RURAL - CEP: 59280000 - MACAIBA-RN, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de 
Alteração - LA para a ampliação do Cemitério Vila Flor, acrescentando aos serviços prestados 
pelo Cemitério Parque Vila Flor os serviços de cremação de cadáveres, cemitério vertical com 
100 lóculos e um ossuário com 120 ossários, na Av. Vila Flor, Nº 700, Macaíba, RN. 

Gustavo Vila - Sócio gerente.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
 

A BOLLO BRASIL PROD. E COM. DE FRUTAS EIRELI, 07.224.156/0001-03, 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) em favor do em-
preendimento de atividade de agricultura irrigada, localizada na Rod. BR 304, KM 16, Fazenda 
Bollo Brasil, zona rural de Mossoró - RN. 

 
Horismar Raliedson de Souza Galdino - Administrador-Não sócio

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A EMPRESA BEZERRA ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIRELI INSCRITA NO 
CNPJ SOB Nº 19.605.564/0001-86; COMUNICA  QUE TEVE DUAS MÁQUI-
NAS QUE EMITEM CUPONS FISCAIS ECF EXTRAVIADAS DE Nº  DE SÉRIE: 
BE051475610000193023 DA MARCA BEMATECH E A OUTRA Nº DE SÉRIE 
BE051475610000192977.
CONFORME BOLETIM Nº  J2019001006951 EM 16.04.2019

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

CENTRAL EOLICA TERRA SANTA SPE I LTDA, 24.895.239/0001-35, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença Simplificada Prévia para a Linha de Transmissão 69kV SE Terra 
Santa / SE João Câmara II, localizada nos municípios Caiçara do Norte e Parazinho/RN. 

João Crestes
Procurador Central Eólica Terra Santa Spe I Ltda

CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS

CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ: 
52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças:
• Licença Prévia para Perfuração nº 2018-129845/TEC/LPPE-0025, com prazo de validade até 
09/04/2021, em favor do empreendimento Poço 7-RE-38-RN localizado no Campo de Redon-
da, zona rural do município de Areia Branca/RN;
• Licença de Instalação e Operação nº 2018-129845/TEC/LIO-0148, com prazo de validade até 
09/04/2021, em favor do empreendimento Linha de surgência do poço 7-RE-38-RN localiza-
do no Campo de Redonda, zona rural do município de Areia Branca/RN.
• Licença Simplificada nº 2018-129845/TEC/RLS-0308, com prazo de validade até 09/04/2021, 
em favor do empreendimento Acesso ao poço 7-RE-38-RN, com extensão de aproximadamente 
79 metros, localizado no Campo de Redonda, zona rural do município de Areia Branca/RN.

Harvey David Gardiner
DIRETOR

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. 024/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FU-
TURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA O 
CENTRO DE SAÚDE LUIZ ANTÔNIO DA FONSECA SANTOS. A sessão pública dar-se-á no 
dia 06/05/2019 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, 
17/04/2019. Pregoeiro/PMM.

A Prefeitura de São 
Gonçalo do Amarante está 
apoiando e incentivando gru-
pos culturais que vão encenar 
o espetáculo “A Paixão de 
Cristo” no município. Cinco 
grupos foram beneficiados 
com edital lançado pela Fun-
dação Cultural Dona Milita-
na, por meio do Fundo Muni-
cipal de Cultura. 

Os Grupos de Teatro 
União (Gruteu), Teatro de 
São Gonçalo do Amarante 
(Tesga) e Coração de Jesus 
(GTCJ) foram contemplados 
com R$ 10 mil. Já o Movi-
mento Guerreiros de Cristo 
(Mogucrhis) e o Grupo de Te-
atro Golandim (Gruteg) serão 
beneficiados com R$ 6 mil. Ao 
todo serão investidos R$ 42 
mil. As apresentações aconte-
cem em várias comunidades 
da cidade neste feriado. 

19/04, às 20h – Coração de Jesus
Local: Av. Tomaz Landim (próximo ao 
antigo posto da Skol);
20/04, às 20h – Moguchris
Local: Rua do Cajueiro – Golandim (pró-
ximo ao terminal de ônibus);
26/04, às 20h – Gruteu
Local: Patamar da Igreja Matriz (Centro);
27/04, às 20h – Tesga
Local: Patamar da Igreja Matriz (Centro);
28/04, às 19h30 – Gruteg 
Local: Espaço de Elza, Rua General Ad-
jer Barreto, nº 120 Novo Amarante (em 
frente ao ginásio de esportes).

Grupos teatrais 
de São Gonçalo 
se apresentam 
durante a Páscoa

Paixão de Cristo

Seis grupos encenarão peças

Divulgação

Confira a programação:

TAVARES DE MELO EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ(MF) nº 08.039.919/0001-09 - NIRE 243 0000114-2 JUCERN

Aviso e Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas avisados que se encontram à disposição, na sede social, na BR 101 km 11, bairro do 
Emaús, Parnamirim/RN, os documentos elencados no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, tudo relativo ao exercício 
social encerrado em 31/12/2018. Outrossim, são convidados a comparecerem à Assembleia Geral a ser 
realizada no dia 30/04/2019, com início às 10:00 horas, na sede social acima, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. AGO - 1.1. Aprovação da matéria contida no art. 132 da Lei nº 6.404/76, relativo ao 
exercício social findo em 31/12/2018 e; 1.2. Eleição dos membros que comporão o Conselho de Administração. 
2. AGE - 2.1. Fixação de remuneração global dos administradores; 2.2. Transferência da sede da Companhia; 
2.3. Alteração do Estatuto Social e; 2.4. Homologação dos Representantes dos Acionistas. Parnamirim - RN, 
15/04/2019. Presidente do Conselho: Maurício Hardman Tavares de Melo.
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Não foi da maneira que o tor-
cedor esperava a primeira partida 
da final do Campeonato Potiguar 
de 2019. Diante de um público de 
pouco mais de 8 mil torcedores no 
estádio Frasqueirão, ABC e Amé-
rica protagonizaram uma partida 
fraca, sem grandes chances de gol 
e que terminou empatada com pla-
car de 0 a 0. 

O primeiro tempo foi a parte 
do duelo que ainda teve algumas 
chances, sendo a melhor delas pelo 
lado americano. Aos nove minutos, 
Hiltinho sofreu falta na entrada da 
área, Adenilson cobrou de forma en-
saiada e quase surpreendeu o goleiro 
Edson. O camisa 20 do ABC, atento, 
fez a catada firme, evitando o que po-
deria ser o primeiro tento da partida.

A resposta alvinegra só foi pos-
sível próximo dos 30 minutos. Após 
cobrança de escanteio no lado direi-
to por Ivan, Adalberto subiu mais 
alto que a defesa rubra e testou 
com força no contrapé de Ewerton, 

goleiro do América. A bola foi dire-
to pra fora, mas antes da conclusão 
já havia sido marcada a falta do 
atleta abecedista, inviabilizando a 
sequência da jogada

Para o segundo tempo, o técni-
co Ranielle Ribeiro, do ABC, voltou 
com duas modificações. Jonathan 
e Anderson entraram nos lugares 
de Evandro e Éder. A ideia era dar 
mais mobilidade nos lados do cam-
po, algo que até foi possível na la-
teral esquerda. Foi com Jonathan, 
por vias aéreas, que o ABC quase 
abriu o placar. Ele completou cru-
zamento de Ivan e por muito pouco 
errou a meta de Ewerton. 

O América viu a chance de cres-
cer na partida na metade da etapa 
final. Valdemir, volante do ABC 
que já tinha cartão amarelo, matou 
contra-ataque rubro, recebeu a se-
gunda advertência e acabou expul-
so de campo. Mas mesmo com um 
a mais, o volume americano não 
subiu dentro das quatro linhas. 

Tanto que foi do ABC a principal 
chance do jogo, no último minuto 
da partida.

Aproveitando falha da zaga, 
Anderson se infiltrou na defesa 
americana e ficou a cara a cara 
com Ewerton. Na finalização, no 
entanto, melhor para o goleiro 
americano, que cresceu e fez uma 
importante defesa, impedindo o 
que seria o gol da vitória do ABC. 
Após o lance, o árbitro paulista 
Luiz Flávio de Oliveira apitou o 
final do jogo: 0 para o ABC, 0 tam-
bém para o América. 

Agora as equipes vão se pre-
parar para a segunda e decisiva 
partida da final. Na próxima 
quarta-feira, 24, elas voltam a se 
enfrentar, desta vez na Arena das 
Dunas. Apenas a vitória interessa 
para ambos os lados. Qualquer no-
vo empate levará a disputa para as 
penalidades, até que seja conheci-
do o grande campeão da tempora-
da 2019 do Estadual potiguar. Partida teve poucas chances reais de gol; jogo da volta será na semana que vem

Em jogo tecnicamente fraco, ABC e América 
ficam no empate sem gols no Frasqueirão 
Rivais se enfrentaram pela primeira partida da final do Campeonato Potiguar; jogo teve poucas chances reais de gol, e partida 
do dia 24 vai definir o campeão de 2019; agora só a vitória interessa, qualquer novo empate levará a disputa às penalidades 

Final
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