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PERFIL
A gestão Fátima Bezerra tem se 

notabilizado pelo perfil eminente-
mente técnico. Apenas dois nomes 
são considerados da alçada política. 
O secretário de Desenvolvimento, 
Jaime Calado, e o de Relações Insti-
tucionais, Fernando Mineiro. Jaime 
por ter empurrado a porta até abrir. 
Mineiro, por ter perdido no tapetão 
um mandato ganho nas urnas.  

HERANÇA
Ao lado do Rio de Janeiro, o Rio 

Grande do Norte foi citado algumas 
vezes pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, ontem, em sua 
explanação sobre a Reforma da 
Previdência na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, na Câmara. O 
Estado, por décadas administrado 
por oligarquias, foi lembrado como 
mau exemplo em gestão econômico-
-financeira.

SISTEMA ÚNICO
Do Rio Grande do Norte 

saíram dois dos seis servidores 
que vão liderar a implantação 
do Sistema Único de Seguran-
ça Pública, o Susp, proposta 
do ministro Sérgio Moro que 
prevê a integração entre todos os 
órgãos de segurança do Brasil, 
com ações cooperadas. São eles 
Jefferson Pereira da Silva, cabo 
da Polícia Militar, e Cristhiano 
Henrique Eufrasio da Costa, 
perito do Itep. Os demais servi-
dores são de Goiás, São Paulo e 
Rio de Janeiro.

LEGADO
O ex-governador Robinson 

Faria tem procurado zelar pelo seu 
legado. Sob o título “O RN precisa 
ser um Estado atraente para inves-
timentos”, lançou relato de ações 
que considera realizadas à frente 
do governo do Estado na sua gestão 
para atrair novos investidores.  

ESCOLA LEGISLATIVA
Responsável pelo projeto 

‘Conexão Enem’, da Assembleia 
Legislativa do RN, o professor João 
Maria de Lima assumiu a Escola 
do Legislativo. Currículo para a 
função ele tem: licenciado e mestre 
em Letras, membro do Conselho 
Estadual de Educação, ex-presiden-
te da Fapern, professor de curso de 
Direito, idealizador e coordenador 
do Conexão Enem, ex-coordenador 
do Projeto #QueroAprender, da 
SEEC, e professor com mais de 
20 anos de experiência no ensino 
público e privado, além de autor de 
3 livros.

SEGURANÇA MUNICIPAL
A depender do deputado 

federal Benes Leocádio (PRB), as 
prefeituras devem passar a receber 
recursos do Fundo Nacional de Se-
gurança para investirem em suas 
Guardas Municipais. Segundo ele 
defendeu em pronunciamento na 
Câmara dos Deputados, o objetivo 
é reforçar a segurança nas cidades, 
destinando recursos do Fundo para 
a aquisição de viaturas, equipa-
mentos e patrulhas rurais.

OPERAÇÃO URBANA
Entre 2014 e 2016 a população 

de rua de Natal aumentou 240%, 
passando de 317 para 1.082, de 
acordo com dados da Prefeitura. Pa-
ra enfrentar o problema, a Câmara 
de Natal está propondo a realização 
de uma nova operação urbana na 
cidade, para que essas pessoas 
usufruam dos prédios abandonados 
localizados no centro da cidade, a 
exemplo da Ribeira.

R$ 16 MILHÕES
O governo do Estado analisa 

mudar a forma de pagamento 
salarial adotada até agora, em vez 
de escalonando, quitando integral-
mente quem recebe até R$ 5 mil. 
Na proposta negada ontem pelos 

servidores, o governo pagaria dia 15 
o salário integral de quem recebe 
até R$ 4 mil e 30% do pagamento 
de quem ganha acima desse valor. 
A folha de quem recebe até R$ 4 
mil representa R$ 220 milhões, 
enquanto os salários de quem 
ganha até R$ 5 mil representam R$ 
236 milhões – uma diferença de R$ 
16 milhões.

DESEQUILÍBRIO
Da auditoria do Tribunal de 

Contas do Estado que apontou 
que 10, das 167 prefeituras do Rio 
Grande do Norte, têm mais servi-
dores temporários que efetivos. São 
elas, com a respectiva proporção 
de temporários frente aos concur-
sados: Maxaranguape – 68%; Vila 
Flor – 63%; Caraúbas – 59%; Pedra 
Grande – 59%; Espirito Santo – 
58%; Serrinha – 58%; Lagoa Salga-
da – 57%; Lagoa de Pedras – 56%; 
Brejinho – 54% e Barcelona – 51%.

COMPRAS POR ZAP
O Praia Shopping lança um 

serviço de entrega de produtos por 
delivery que promete inovar o va-
rejo potiguar. A ideia é totalmente 
inovadora no mercado de shoppings 
centers, mas já funciona em alguns 
centros do sul do país. O objetivo 
é ir aonde o cliente estiver. São 12 
lojas já cadastradas no sistema que 
começaram a receber os pedidos do 
público desde o dia 2 de abril. São 
elas: Duan, Miranda Computação, 
Uv Line, Life Summer, Onix, Italy 
Prata, Clara Mota e Tonzinho, 
Lacrosse, Sou Pizza, Oticali e Ótica 
Ambiente.

COMPRAS POR ZAP I
Os consumidores podem reali-

zar os pedidos para toda a cidade de 
Natal e Parnamirim, com taxa de 
entrega variada para determinadas 
regiões e bairros a partir de R$ 
7,50. O Praia Delivery é acessado 
no zap de número 99129.3852.

São mais que conhecidas as recidivas do ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves (PDT) ao renegar apoio do Município, na sua gestão, ao setor de 
Segurança Pública. A alegação do ex-bacurau sempre foi rasteira: não 
cabe às Prefeituras, mas sim ao Estado, a responsabilidade sobre a Se-
gurança da população. A verdade constitucional nunca foi questionada. 
Entretanto, faltou tato político ao ex-prefeito, já que desconsiderou que 
a insegurança é assunto permanente na ordem do dia.   

De forma bem diversa, o sucessor dele, Álvaro Dias (PMDB), atua 
em linha diametralmente oposta. Nessa semana, ficou claro que a Pre-
feitura de Natal, na atual gestão, elegeu a Segurança Pública como uma 
de suas prioridades. Nesta terça-feira, 02, Álvaro reforçou o aparato de 
Segurança Municipal, entregando veículos, armamentos, coletes balís-
ticos e munições para a Guarda Municipal do Natal (GMN), em soleni-
dade na frente do Palácio dos Esportes.

O chefe do executivo destacou a decisão de investir numa área que 
não tem obrigação constitucional pela necessidade urgente da popula-
ção de ver o crime sendo combatido. Na oportunidade, foi além: anun-
ciou que fará mais investimentos para a implementação de uma grande 
central de monitoramento de câmeras na cidade, além de adquirir mais 
viaturas e equipamentos nos próximos dias.

No total, o investimento chegou a R$ 816 mil. Foram adquiridas 
cinco novas viaturas operacionais modelo SUV Citroên Aiscross 1.6 
(R$378.580,00); 100 coletes balísticos dissimulados (R$ 185.890,00); 25 
mil munições (R$ 139.500,00); e 30 pistolas semiautomáticas da marca 
Taurus e calibre 380 (R$ 112.032,90). 

“A Segurança é obrigação do Estado, mas, sabendo da dificuldade 
porque passa nossa cidade, por livre e espontânea vontade, estamos 
fazendo investimento pesado e maciço nesta área. E vamos buscar mais 
recursos em Brasília. Estamos preparando projetos para apresentar ao 
governo federal e licitações para entregar armamentos e equipamen-
tos (coletes e algemas) para combater o crime de frente em Natal. Já 
entramos em contato com a Fecomércio e a CDL, porque vamos fazer 
esse trabalho articulado em toda a cidade. A Prefeitura entende que 
essa também é sua responsabilidade e vai dar uma resposta firme e 
eficaz para combater a criminalidade em Natal”, disse Álvaro.

Diferente do antecessor, 
Álvaro prioriza Segurança

" Seremos eficazes no 
combate ao crime 
dentro de Natal”

Álvaro Dias
Prefeito de Natal, durante en-

trega de veículos, armamentos, 
coletes balísticos e munições 

para a Guarda Municipal

José Aldenir/Agora RN
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A folha de pagamento dos ser-
vidores do Rio Grande do Norte 
passará por um processo de au-
ditoria. A informação foi revelada 
pelo controlador-geral do Estado, 
Pedro Lopes de Araújo Neto, em 
entrevista concedida à jornalista 
Anna Karinna Castro, no progra-
ma Jornal Agora, da Rádio Agora 
FM.

A necessidade de diminuir os 
gastos para que a administração 
possa equilibrar as finanças pú-
blicas e coibir possíveis irregu-
laridades nas contas do Estado 
– que possam ser cortadas. 

A expectativa, segundo Pedro 
Lopes, é de que após esse proces-
so, as finanças do Estado estejam 
equilibradas até o final de 2020. 
“Estamos trabalhando para con-
trolar os gastos e o crescimento 
das despesas, potencializando a 
receita”.

A proposta do Governo do Es-
tado é fazer uma análise da estru-
tura de todos os contracheques. A 
meta é verificar se há servidores 
que estão recebendo verbas que 

não deveriam estar sendo incor-
poradas e, com isso, revisar todo 
o sistema de pagamento. 

"O que for relativo a ganhos 
pessoais e se entender que está 

indevido, vamos dar o direito 
para o servidor fazer a defesa", 
esclareceu.

O presidente do Instituto de 
Previdência do Estado do Rio 
Grande do Norte (Ipern), Nereu 
Linhares, disse em entrevista à 
Agora FM, na última terça-feira, 
2, que pelo menos 44 mil aposen-
tadorias são pagas a servidores 
estaduais que nunca contribuí-
ram. Para Pedro Lopes, é preciso 
que haja uma fiscalização para 
impedir servidores irregulares 
estejam sendo compensados às 
custas do Estado. 

“A previdência tem muitos 
problemas. Temos que fazer uma 
revisão geral da folha de paga-
mento. Vamos analisar todo o 
processo de implantação de folha 
dos servidores para ver se há pa-
gamentos indevidos", finalizou o 
controlador-geral do Estado.

Controlador-geral do Estado, Pedro Lopes de Araújo Neto: "potencializar receitas"

Governo Fátima vai realizar auditoria 
geral na folha de pagamento do Estado 
Medida pretende reduzir gastos para o ajuste das finanças estaduais e também vai observar 
possíveis irregularidades nas contas públicas; meta é equilibrar orçamento até o fim de 2020

Recursos

José Aldenir / Agora RN

A reunião ocorrida nesta 
quarta-feira, 3, no Gabinete Civil 
do Governo do Estado, em Na-
tal, que visou deliberar sobre o 
pagamento do salário do mês de 
abril do funcionalismo potiguar, 
terminou sem um acordo entre o 
Executivo e as entidades e asso-
ciações de servidores do Estado. 
Ficou agendada para a próxima 
segunda-feira, 8, um novo encon-
tro entre as partes.

Durante reunião desta quar-
ta, o Governo fez a proposta de 
pagar no próximo dia 15 o salário 

integral de quem recebe até R$ 4 
mil e 30% do pagamento de quem 
ganha acima desse valor. No en-
tanto, os representantes dos ser-
vidores fizeram a contraproposta 
de ser pago o salário integral de 
quem recebe até R$ 5 mil.

A reunião não trouxe informa-
ções sobre os pagamentos atrasa-
dos de 2017 e 2018.

Segundo o secretário de Pla-
nejamento, Aldemir Feire, a 
folha de quem recebe até R$ 4 
mil representa R$ 220 milhões, 
enquanto os salários de quem 

ganha até R$ 5 mil representam 
R$ 236 milhões, ou seja, há uma 
diferença de R$ 16 milhões no que 
o Estado estava planejando para 
colocar em circulação na metade 
deste mês.

“Vamos verificar se teremos 
condições de cobrir esses R$ 16 
milhões da proposta dos servido-
res. Hoje não é possível dar essa 
resposta. Por isso, vamos ter ou-
tra reunião porque até lá vamos 
tentar achar saídas”, afirmou o 
secretário-chefe do Gabinete Ci-
vil, Raimundo Alves.

Governo e servidores marcam uma nova 
reunião para discutir os salários de abril

Sem acordo

Elisa Elsie / Governo do RN

O prefeito de São Gonçalo 
do Amarante, Paulo Emídio 
(PR) – o Paulinho –  anun-
ciou que está empenhado na 
implantação do programa 
“Cidade Inteligente”, cuja 
finalidade é alinhar o desen-
volvimento econômico com 
tecnologias inovadoras e de 
baixo custo. 

Em entrevista ao progra-
ma “A hora é Agora – priman-
do pela verdade”, apresen-
tado por Renato Dantas, ele 
ressaltou que está brigando 
pela instalação de uma Zona 
de Processamento de Expor-
tação (ZPE). 

O prefeito destacou que 
São Gonçalo do Amarante 
terá um porto seco. “Essa 
estrutura vai mostrar que a 
logística por nossa cidade. Te-
mos uma área de 50 hectares 
com incentivos fiscais e 20 mil 
lotes de terrenos licenciados. 
Neste momento 4,5 mil uni-
dades habitacionais de um to-
tal de 30 mil. Estamos traba-
lhando em um planejamento 
com a população”, detalhou.

Para o prefeito, o Depar-
tamento Nacional de Infra-
estrutura e Transporte (Dnit) 
precisa dar maior atenção às 
obras da BR-101 Norte. Se-
gundo Paulo Emídio, há mui-
tas obras que precisam ser 
finalizadas, como passarelas, 
asfaltamento e o viaduto do 
gancho da área do "Gancho 
de Igapó".

São Gonçalo do 
Amarante busca 
instalar ZPE ainda 
este ano

Logística

Prefeito Paulo Emídio

José Aldenir / Agora RN

Nova reunião acontece no próximo dia 8
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A Prefeitura de Natal elegeu a 
Segurança Pública como uma de 
suas prioridades. O prefeito Álva-
ro Dias (MDB) anunciou a imple-
mentação de uma grande central 
de monitoramento de câmeras 
na cidade, além de adquirir mais 
viaturas e equipamentos nos pró-
ximos dias.

Na última terça-feira, 2, Álvaro 
Dias iniciou a modernização dos 
equipamentos da Guarda Munici-
pal do Natal (GMN). Ele entregou 
veículos, armamentos, coletes ba-
lísticos e munições para a, na fren-
te do Palácio dos Esportes.

O chefe do executivo ressalta 
que investir na área de segurança é 
uma reposta urgente à necessidade 
da população.

“Estamos trazendo, concreta-
mente, benefícios para o povo da 
cidade de Natal. A Segurança Pú-
blica é obrigação do Estado, mas, 
sabendo da dificuldade porque 
passa nossa cidade, por livre e es-

pontânea vontade, estamos fazen-
do investimento pesado e maciço 
nesta área. E vamos buscar mais 
recursos em Brasília. Nossa secre-
tária municipal de Segurança Pú-
blica e Defesa Social, Sheila Frei-
tas, já está preparando projetos 
para apresentar ao governo federal 
e estamos fazendo licitações para 
entregar, muito em breve, mais 
dez viaturas, dez motocicletas e 
mais armamentos e equipamentos 
(coletes e algemas) para combater 
o crime de frente em Natal”, adian-
tou Álvaro Dias.

O gestor enfatiza que investe 
na segurança para melhorar a 
qualidade de vida do natalense e, 
por isso, vai fazer um projeto de 
monitoramento amplo através de 
câmeras, em que a Guarda Muni-
cipal atuará de forma imediata e 
mais contundente contra bandidos. 
Para tanto, a Prefeitura busca a 
liberação de R$ 500 mil, frutos de 
uma emenda parlamentar do en-

tão deputado federal Rogério Mari-
nho, além de programar a comple-
mentação com recursos próprios. 
“Já entramos em contato com a 
Fecomércio e a CDL, porque vamos 
fazer esse trabalho articulado em 

toda a cidade. A Prefeitura entende 
que essa também é sua responsabi-
lidade e vai dar uma resposta firme 
e eficaz para combater a criminali-
dade em Natal”.

Somente esta semana, a pre-

feitura investiu R$ 816 mil nas 
atividades da Guarda Municipal. 
Foram R$ 443 mil oriundos de re-
cursos próprios da Prefeitura do 
Natal e R$ 373 mil provenientes 
de convênio firmado com o Minis-
tério da Justiça (MJ), por meio da 
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp). 

Foram adquiridas cinco no-
vas viaturas operacionais mo-
delo SUV Citroên Aiscross 1.6 
(R$378.580,00); 100 coletes balís-
ticos dissimulados (R$ 185.890,00); 
25 mil munições (R$ 139.500,00); 
e 30 pistolas semiautomáticas da 
marca Taurus e calibre 380 (R$ 
112.032,90). 

Atualmente, a Guarda Muni-
cipal conta com a ação da Ronda 
Ostensiva Municipal (Romu), o 
Grupamento de Ação Ambiental 
(Gaam), o Grupamento de Ação 
Patrimonial (Gapa), a Ronda de 
Proteção Escolar (Rope) e a Ronda 
Saúde (RondaS).

Prefeito Álvaro Dias entregou novas viaturas, armas e coletes à Guarda Municipal

Álvaro Dias amplia recursos na Segurança 
e anuncia nova central de monitoramento
Prefeito de Natal promete iniciar este ano a implementação de unidade pública para analisar das imagens produzidas pelas 
câmeras do comércio da capital; Guarda Municipal recebeu esta semana mais de R$ 800 mil em equipamentos de segurança

Investimento

Reforma da Previdência

José Aldenir / AgoraRN

O Brasil gasta dez vezes mais 
com aposentadorias que com edu-
cação, disse nesta quarta-feira, 
3, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ao iniciar sua fala na Co-
missão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos Deputados. 
Em audiência para discutir a re-
forma da Previdência, ele disse que 
o sistema de repartição (onde os 
trabalhadores da ativa financiam 
os aposentados) está fadado ao fra-
casso.

O ministro destacou que a 
maior despesa que pressiona o 
déficit das contas públicas tem 
sido a Previdência. “Ano passado 
gastamos R$ 700 bilhões com a 
Previdência, que é o nosso passa-
do, e gastamos R$ 70 bilhões com 
educação, que é o futuro. Gastamos 
dez vezes mais com a Previdência 
que com o futuro, que é a educação. 
Antes de a população brasileira 
envelhecer, a Previdência está con-
denada”, declarou.

Segundo Guedes, os problemas 
fiscais decorrentes do crescimento 
dos gastos com a Previdência estão 
se impondo aos governos locais, in-
dependentemente do partido. 

O ministro participou de audi-
ência na CCJ para explicar a refor-
ma a Previdência. 

O ministro voltou a defender 
que a reforma da Previdência re-
sulte em economia mínima de R$ 
1 trilhão nos próximos dez anos 
para financiar a transição para 

o sistema de capitalização (onde 
cada trabalhador contribui para a 
própria aposentadoria). 

Ele disse que o sistema atual 
tem um modelo de financiamen-
to perverso ao se sustentar em 
tributos que incidem sobre a fo-
lha de pagamentos e aumentam 
os encargos trabalhistas para os 
empresários. Segundo o ministro, 
eventuais na capitalização podem 
ser corrigidos por meio do Imposto 
de Renda negativo. Ministro da economia, Paulo Guedes

Brasil gasta 10x mais com aposentadoria
que com educação, diz Paulo Guedes

José Cruz / Agência Brasil
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O ex-governador Robinson 
Faria (PSD) foi às redes sociais 
na noite da última terça-feira, 3, 
para fazer um balanço das ações 
realizadas durante o sua adminis-
tração (2015-2018). Em seu texto, 
Robinson afirmou que trabalhou 
para realizar seu sonho de ver o 
Rio Grande do Norte “próspero” e 
“liberto da velha política”.

“Este é o Estado que eu sonhei 
e trabalhei para poder escrever a 
vocês com toda a honestidade e ao 
mesmo tempo mantendo o sonho 
que temos condições de sermos um 
estado definitivamente próspero, 
independente financeiramente e 
liberto da velha política”, escreveu.

O ex-chefe do Executivo desta-
cou alguns pontos de sua gestão, 
declarando que buscou adminis-
trar o Rio Grande do Norte visando 
a sempre atrair novos investidores 
para o Estado para alavancar a 
economia potiguar. Confira abaixo 
alguns dos temas abordados por 
Robinson:

SEGURANÇA JURÍDICA
“Demos agilidade ao licencia-

mento ambiental. Emitimos cerca 
de 14 mil licenças para implanta-
ção de novos negócios e permanên-
cia de indústrias no RN, garan-
tindo a manutenção de milhares 
empregos. Algumas dessas licen-
ças estavam nas prateleiras há 
mais de dez anos, e resolvemos em 
dois meses. Fizemos um grande es-
forço para permitir a implantação 
de novos empreendimentos que já 
estão gerando emprego e renda pa-
ra nossa população”.

VILA GALÉ
“O hotel Vila Galé, que se insta-

lou no município de Touros e está 
gerando mais de dois mil empregos 
na região, é resultado do nosso tra-
balho, de um governo que ofereceu 
segurança jurídica, transparência 
e agilidade. Disputamos a instala-
ção do hotel com Ceará e Pernam-

buco, e vencemos!”

COMPLEXO SIX SENSES
“O município de Baía Formosa, 

no litoral Sul do estado, vai receber 
em breve o primeiro empreendi-
mento da rede hoteleira Six Senses 
na América Latina. O grupo vai 
construir na cidade o projeto Eco 
Estrela, formado por dois resorts e 
uma vila de casas em alto padrão. 
Ainda em meu governo, liberei a 
licença de instalação do empreen-
dimento, garantindo segurança ju-
rídica aos investidores para o início 
da construção. O investimento na 
primeira fase será de 400 milhões 
de dólares, podendo chegar a 1,5 bi-
lhão de dólares até sua conclusão. 
Imagine a quantidade de emprego 
que vai ser criado na região?”

AEROPORTO DE MOSSORÓ
“Tivemos a grande conquis-

ta de transformar o aeroporto de 
Mossoró, que era um aeroporto 
privado, num aeroporto comercial. 
Com muita persistência e trabalho 
conseguimos atrair o voo da Azul 
Linhas Aéreas, que hoje está pra-
ticamente diário. Os voos Mossoró/
Recife (PE) e Recife/Mossoró estão 

sendo operados com sucesso, com 
alta taxa de ocupação. E o aeropor-
to acabou de receber o certificado 
operacional definitivo da Anac. 
Fiquei muito feliz quando recebi a 
notícia. Tiramos Mossoró do isola-
mento e abrimos novos caminhos 
para diversos seguimentos de ge-
ração de emprego, como no turismo 
e nas demais atividades que estão 
fortalecendo o perfil econômico da 
região”.

FRUTICULTURA
“A fruticultura, em razão da 

agilidade das licenças ambientais, 
em nosso governo, foi expandida 
e com isso a exportação duplicou. 
Chegamos a bater o maior recorde 
da história de exportação de frutas 
do RN. Aproveito para agradecer, 
mais uma vez, ao presidente do Co-
mitê Executivo de Fruticultura do 
RN, e diretor da Agrícola Famosa, 
Luiz Roberto Barcelos, pela parce-
ria nesses quatro anos. Inclusive, 
tive a grata surpresa de receber 
uma comenda, dos empresários do 
setor, liderados por Luiz Roberto, 
em reconhecimento do meu traba-
lho à frente do Governo do RN para 
fortalecer o setor da Fruticultura 

do estado. Durante meu mandato 
aumentamos a produção, a geração 
de emprego e, principalmente, a 
distribuição de renda no semiárido 
do Estado. Uma conquista!”

ENERGIA EÓLICA
“Em nosso governo, o RN se tor-

nou o estado do Brasil líder na pro-
dução de energia eólica. E assim 
permanecerá por um bom tempo, 
pois no último leilão, realizado em 
2018, feito pelo Governo Federal, o 
estado foi contemplado com mais 
27 parques, de um total de 48 par-
ques leiloados. Esse resultado foi 
fruto de uma gestão que teve diá-
logo, ofereceu segurança jurídica, 
agilidade e transparecia nas licen-
ças ambientais concedidas, muitas 
delas adormecidas e esquecidas 
há anos. Em 2015, quando assumi 
o governo do Estado, o RN tinha 
50 parques eólicos em operação. 
Terminamos o mandato com um 
número histórico de 144 parques 
eólicos produzindo energia”.

ESTRADAS DO MELÃO E DA 
CASTANHA

“A estrada do Melão, em Ba-
raúna, com a construção paralisa-
da há muitos anos, e a tão sonhada 
estrada da Castanha, em Serra do 
Mel, tiveram as obras avançadas 
em meu governo. Concluí o man-
dato com as duas em andamento”.

MISSÃO A CHINA
“Fui a China captar uma das 

maiores produtoras de placas 
e componentes fotovoltaicos do 
mundo, a Chint Eletrics Co. A 
indústria possui nove fábricas 
na China, Alemanha, Índia, Ma-
lásia e Vietnã. A unidade no Rio 
Grande do Norte tem o objetivo de 
abastecer todo o mercado da Amé-
rica Latina, abrindo uma nova 
vertente na economia do estado e 
fortalecendo uma nova cadeia com 
uma grande geração de emprego 
na prospecção de energia solar”.

Ex-governador Robinson Faria: "Este é o Estado que eu sonhei e trabalhei" 

Robinson Faria diz que sonha com o RN 
“próspero” e “liberto da velha política”
Ex-governador do Estado utilizou as redes sociais para fazer balanço das ações realizadas durante o 
sua administração; Robinson também falou do esforço de atrair novos investidores para o Estado

Manifestação

José Aldenir/AgoraRN

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira (2) 
o projeto de lei que prevê a 
autonomia dos partidos polí-
ticos para definir o prazo de 
duração dos mandatos dos 
membros dos seus órgãos 
partidários permanentes ou 
provisórios. A matéria segue 
para o Senado.

O texto estabelece a anis-
tia a partidos políticos que 
não tenham aplicado 5% dos 
recursos anuais do Fundo 
Partidário no incentivo à 
participação das mulheres 
na política até 2018 e te-
nham direcionado o dinheiro 
para financiar candidaturas 
femininas. Uma proposta do 
PT tentou retirar o trecho do 
projeto, mas foi derrotada no 
plenário.

A medida garante a au-
tonomia dos partidos políti-
cos para definir o prazo de 
duração dos mandatos dos 
membros dos seus órgãos 
partidários permanentes ou 
provisórios.

O texto também regula 
questões que vinham sendo 
tratadas em resoluções do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), como regras para os 
órgãos partidários provisó-
rios. Dessa forma, a Corte 
decidiu que esses órgãos têm 
180 dias para serem conver-
tidos em definitivo, contados 
a partir de 1º de janeiro de 
2019.

Câmara aprova 
projeto que 
altera regras para 
partidos políticos

Autonomia

Texto dá anistia aos partidos

Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil
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O procurador-geral de Justiça, 
Eudo Rodrigues Leite, candidato à 
reeleição, negou nesta quarta-fei-
ra, 3, que sua única oponente, a 
promotora Yádia Gama Maio, este-
ja sendo pressionada para retirar o 
nome da disputa. Ele fez essa de-
claração à jornalista Anna Kárinna 
Castro durante o programa Jornal 
Agora, da 97,9 FM.

A eleição à PGJ acontece nes-
ta sexta-feira, 5, a partir das 8h e 
encerra às 14h. A votação acontece 
no plenário Procurador de Justiça 
William Ubirajara Pinheiro, na 
sede da Procuradoria-Geral de 
Justiça, em Natal e no prédio-se-
de das Promotorias de Justiça de 
Mossoró.

No mesmo programa de rádio, 
um dia antes, Yádia chegou a afir-
mar ter perdido muitos votos já 
amarrados depois de assumir a po-

sição de não renunciar, caso venha 
ser a menos votada. 

Sobre isso, Eudo Leite disse 
que a tradição no MP estadual de 
enviar o nome dos mais votados na 
lista tríplice não pressupõe qual-
quer pressão que o candidato me-
nos votado renuncie.

Afirmou ainda que a transpa-
rência na instituição, sobre qual-
quer aspecto, é absoluta e que o 
fato da Associação dos Promotores 
Públicos (Ampern) enviar carta so-
licitando ao governante a escolha 
do mais votado da lista tríplice es-
tá mais para uma tradição do que 
para um alijamento do segundo 
colocado.

Sobre o fim da paridade entre 
o MP e a magistratura, iniciativa 
do PGJ combatida por sua ad-
versária, Eudo Leite disse que se 
trata de uma questão interna da 

instituição, que não impactará o 
esforço fiscal do estado e que não 
há o menor sentido polemizar so-
bre esse assunto. Ao contrário de 
Yádia, que em sua entrevista não 
citou uma única vez o nome de seu 
oponente, Eudo Leite mencionou 
diversas vezes o nome da procura-
dora, ao imputar a ela desinforma-
ção em relação às questões ligadas 
ao MP.

Natural de Parnamirim, Eu-
do Leite é especialista em Direito 
Público pela UFRN e foi Promotor 
de Justiça titular das comarcas de 
Jardim de Piranhas, Umarizal, 
Apodi, Mossoró e até sua escolha 
como PGJ ocupava o cargo de 22.º 
Promotor de Justiça de Natal, com 
atribuições na defesa do patrimô-
nio público. Também coordenou o 
CAOP do Patrimônio Público e a 
presidiu a Ampern.  O atual Procurador-Geral de Justiça, Eudo Leite, disputa a reeleição para o cargo

“Não há pressão para que a minha 
adversária renuncie”, rebate Eudo Leite
Atual procurador-geral disse que a tradição no Ministério Público é de enviar o nome dos mais votados na lista tríplice, e não 
pressupõe qualquer tipo de pressão para que o candidato menos votado renuncie; eleições acontecem nesta sexta-feira, 5

Eleições do MPRN

José Aldenir/AgoraRN

O presidente Jair Bolsonaro 
vai receber nesta quinta-feira, 
4, dirigentes partdiários para 
iniciar construção de uma nova 
base aliada. 

O presidente vai receber os 
dirigentes do PRB, PSD, PSDB, 
PP, DEM e MDB. O objetivo é 
conquistar apoio para a reforma 
da Previdência. 

Na próxima semana, segundo 
o ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, o presidente vai se 
reunir com outros cinco partidos 

- incluindo o PSL.
Para o vice-presidente Hamil-

ton Mourão, disse que o governo 
pode oferecer aos partidos políticos 
cargos em órgãos federais nos esta-
dos ou nos ministérios para manter 
sua base aliada no Congresso Na-
cional e garantir apoio nas vota-
ções de projetos governistas, entre 
eles a reforma da Previdência. 

Para Mourão, o governo de-
ve construir sua base a partir da 
apresentação clara e transparente 
de suas propostas.

“Primeiro lugar, o governo 
tem que ter clareza em apresen-
tar suas propostas, de modo que 
traga os partidos em torno dessas 
propostas. Esse é o ponto focal. A 
partir daí, no momento em que 
esses partidos estejam concordan-
do com o que o governo pretende 
fazer, é obvio que terão algum tipo 
de participação, seja cargos nos 
estados ou em algum ministério, 
isso é decisão do presidente”, disse 
ao deixar o gabinete da Vice-Presi-
dência, em Brasília. Presidente Jair Bolsonaro: novos aliados

Bolsonaro se reunirá com líderes de 
partidos para construir a base aliada

Negociação

Renan Henrique / Agência Senado

A Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado aprovou nesta 
quarta-feira, 3, uma nova versão 
da proposta de emenda à Consti-
tuição do Orçamento Impositivo, 
que engessa ainda mais as contas 
do governo. 

Se aprovada, a PEC seguirá 
para uma reanálise da Câmara 
dos Deputados. O percentual obri-
gatório dessas emendas está hoje 
fixado em 0,6% da RCL e será au-
mentado para 0,8% em 2020 e 1% 
em 2021.

Comissão do 
Senado aprova 
PEC do orçamento 
impositivo

Regras
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O controlador-geral do Estado, 
Pedro Lopes de Araújo Neto, reve-
lou que a controladoria identificou 
um desperdício de 25% dos ali-
mentos oferecidos nos restauran-
tes populares do Rio Grande do 
Norte. Segundo Lopes, a intenção 
é realizar auditorias continuadas 
para resolver o projeto e cortar os 
gastos inúteis.

“Fizemos diligências em dez 
restaurantes populares e consta-
tamos que se tem pago alimentos 
que não estão sendo usados pela 
população. Por baixo, a estatística 
é que estamos pagando pelo menos 
25% a mais de alimentos que não 
são servidos. O que sobra vai para 
o lixo”, disse ele, em entrevista con-
cedida à jornalista Anna Karinna 
Castro, no programa Manhã Ago-
ra, da Rádio Agora FM.

De acordo com o controlador, 
a expectativa a governadora Fá-
tima Bezerra (PT) é conseguir 
uma boa redução dos custos. “Na 
primeira revisão dos contratos, 
reduzimos 20% até o momento, 
e até o final deste ano, isso vai 
gerar uma economia de R$ 2 mi-
lhões. Só que acreditamos que há 
mais potencial”.

Até o final de abril e início de 
maio, a Controladoria-Geral pla-
neja implementar um sistema de 
controle nos Restaurante Popu-
lares. A ideia é que a fiscalização 
seja feita por meio de cadastro 
eletrônico fácil.

“Os restaurantes são financia-
dos pelo Fundo Estadual de Com-
bate à Pobreza (Fecop). Só que não 
há regulamentação. Qualquer pes-
soa, mesmo não sendo pobre pode 

ir lá se alimentar, e isso não corre-
to, porque é um projeto totalmente 
financiado pela Fecop”, explicou.

Além dos Restaurantes Popu-
lares, outro programa das gestões 
passadas que vão passar pela fis-
calização da controladoria é o “Pro-
grama do Leite”. A desorganização 
do projeto chamou atenção do au-
ditor, que já está em vias de ter em 
mãos um relatório para descobrir 
se há irregularidades financeiras.

“Não há nenhum tipo de con-
trole. Estamos pagando por um 
fornecimento que não existe. Es-
tamos fazendo uma auditoria para 
constatar e até o final deste mês 
deveremos ter o primeiro relatório 
para começar as ações de corre-
ção. Isso também deve gerar uma 
economia milionária nos próximos 
seis meses”, concluiu. Medida do Governo espera reduzir o desperdício de alimentos nos restaurantes

Controladoria do Estado identifica 25% de 
desperdício nos restaurantes populares
Controlador-geral Pedro Lopes de Araújo Neto afirma que a intenção do governo é deflagrar ações continuadas para cortar 
gastos; trabalho espera reduzir em até R$ 2 milhões o custeio total dos contratos firmados para os restaurantes públicos

Gasto

José Aldenir/AgoraRN

A jovem potiguar Brunna Sil-
veira Lopes Barbosa, a Brunninha, 
de sete anos, embarcou na quar-
ta-feira, 3, para Recife (PE) num 
avião da Força Aérea, acompanha-
da de um grupo de médicos do Ins-
tituto de Medicina Integral Profes-
sor Fernando Figueira (Imip).

Ela ficará internada no hospi-
tal pernambucano onde vai aguar-
da realização de um transplante 
de coração. Bruninha sofre de uma 
má-formação congênita denomina-
da transposição de grandes vasos.

A transferência dela do Hos-
pital Rio Grande, em Natal, on-

de estava internada, até a Base 
Aérea de Natal, em Parnamirim, 
mobilzou a Polícia Militar e agen-
tes de Trânsito. 

Na terça-feira, 2, a governado-
ra Fátima Bezerra (PT) fez uma 
publicação nas redes sociais anteci-
pando a viagem de Brunninha.

“Muitos de vocês acompanha-
ram a força-tarefa dos últimos 
dias sobre o caso de Brunninha, 
uma criança que estava enfren-
tando uma jornada contra o tem-
po para conseguir realizar um 
transplante de coração”, escreveu 
a governadora. Bruninha foi transportada na UTI aérea

Menina Bruna viaja para Recife (PE) 
onde vai aguardar um novo coração

Contra o tempo

Reprodução / PMRN

Leroy Merlin promove cursos de 
bricolagem e “festival da casa”

Decoração

Após realizar uma série 
de cursos de bricolagem esta 
semana, com os temas “organi-
zando documentos e home offi-
ce”, “organizando sua cozinha”, 
a Leroy Merlin já prepara um 
novo curso para este sábado, 6 
de abril, com uma temática vol-
tada para o público feminino: 
“aplicação de papel de parede”, 
a partir das 15h. As inscrições 
podem ser feitas pelo site ou se-
tor de atendimento ao cliente, 
no caso, na própria loja.

De acordo com Patrícia 
Reis, coordenadora de Serviços 

da Leroy Merlin em Natal, o 
festival da casa – que começou 
em 29 de março – segue com for-
ça total até o dia 22 deste mês. 
Ela ressaltou que a Leroy Mer-
lin é uma "Home Center" que  
oferece serviços de instalação 
a serem adquiridos pelos seus 
clientes. São eles: instalação 
de Ar-condicionado, Piso Lami-
nado, Piso Vinílico, Ventilador 
de Teto, Cortinas e Persianas, 
Porcelanato, Revestimento, 
Box, Móveis de Organização, 
Móveis de Jardim, Móveis de 
Banheiro e Fechadura.
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

ABÓBORA/JERIMUM Granel

1,59
KG

R$1,39
KG

R$

MELANCIA 
Granel

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 4 a 7 de abril de 2019 (exceto as ofertas válidas por 2 dias), enquanto durarem os estoques 
na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação 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 fi nanciadas 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

OFERTAS VÁLIDAS DE 4/4/2019 A 5/4/2019OFERTAS DE DIAS02 OFERTAS VÁLIDAS DE 4/4/2019 A 7/4/2019OFERTAS DE DIAS04
/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil /makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil www.makro.com.br

ABÓBORA/

Laranja-Pera
Granel 2,39

KG

R$

Limão Taiti
Granel

Abacaxi Hawai
Unidade

Batata-doce-rosada
Granel

2,49
KG

R$ 2,99
UNID.

R$

2,09
KG

R$

4,99
KG

R$
Maçã Gala
Granel

Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Coxão mole 
bovino
Peça, a partir de 17,59

KG

R$

Linguiça tipo 
calabresa Nobre
Pacote c/ 2kg

11,95
KG

R$

Queijo 
mussarela Biana
Peça 16,89

KG

R$ 3,09
UNID.

R$

Leite condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Água mineral 
sem gás Indaiá  
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 500ml

0,59
GARRAFA

R$

Refrigerante Indaiá
Diversos sabores, 
embalagem c/ 12 garrafas 
c/ 250ml

0,62
UNID.

R$ 3,15
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

Café Santa Clara 
Pacote c/ 250g

3,99
PCT.

R$ Massa instantânea Vitarella 
Sabores, unidade c/ 85g

Oferta válida para produtos do mesmo tipo, marca ou embalagem.

Coxa com sobrecoxa 
de frango congelada 
A partir de 5,89

KG

R$ 9,99
KG

R$Filé de peito de frango 
congelado
A partir de

Mortadela 
tubular Confi ança
Peça

4,89
KG

R$

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 2L

5,09
GARRAFA

R$

1,29
LATA

R$

Cerveja Kaiser
Embalagem c/ 12 latas 
c/ 350ml

2,89
GARRAFA

R$

Cerveja Budweiser
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 330ml

Açúcar cristal 
M&K
Pacote c/ 1kg

1,79
PCT.

R$ 2,19
PCT.

R$

Arroz Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Bombons 
sortidos Garoto
Unidade c/ 300g

7,59
UNID.

R$

Alimento para 
cães Coby
Pacote c/ 25kg

69,90
PCT.

R$

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 175/70 R13 82T

164,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE
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ABÓBORA/

Laranja-Pera
Granel 2,39

KG

R$

Limão Taiti
Granel

Abacaxi Hawai
Unidade

Batata-doce-rosada
Granel

2,49
KG

R$ 2,99
UNID.

R$

2,09
KG

R$

4,99
KG

R$
Maçã Gala
Granel

Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Coxão mole 
bovino
Peça, a partir de 17,59

KG

R$

Linguiça tipo 
calabresa Nobre
Pacote c/ 2kg

11,95
KG

R$

Queijo 
mussarela Biana
Peça 16,89

KG

R$ 3,09
UNID.

R$

Leite condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Água mineral 
sem gás Indaiá  
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 500ml

0,59
GARRAFA

R$

Refrigerante Indaiá
Diversos sabores, 
embalagem c/ 12 garrafas 
c/ 250ml

0,62
UNID.

R$ 3,15
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

Café Santa Clara 
Pacote c/ 250g

3,99
PCT.

R$ Massa instantânea Vitarella 
Sabores, unidade c/ 85g

Oferta válida para produtos do mesmo tipo, marca ou embalagem.

Coxa com sobrecoxa 
de frango congelada 
A partir de 5,89

KG

R$ 9,99
KG

R$Filé de peito de frango 
congelado
A partir de

Mortadela 
tubular Confi ança
Peça

4,89
KG

R$

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 2L

5,09
GARRAFA

R$

1,29
LATA

R$

Cerveja Kaiser
Embalagem c/ 12 latas 
c/ 350ml

2,89
GARRAFA

R$

Cerveja Budweiser
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 330ml

Açúcar cristal 
M&K
Pacote c/ 1kg

1,79
PCT.

R$ 2,19
PCT.

R$

Arroz Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Bombons 
sortidos Garoto
Unidade c/ 300g

7,59
UNID.

R$

Alimento para 
cães Coby
Pacote c/ 25kg

69,90
PCT.

R$

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 175/70 R13 82T

164,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE
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Escrevo longe dos recortes adormecidos em 
velhas pastas, mas existem, e as testemunhas ates-
tam toda essa história. Um dia, num ano que já não 
lembro mais, pedi a Edson Gutemberg e Mauril-
ton Morais - na época no PDT - para entrevistar 
Luiz Carlos Prestes. Afinal, o lendário ‘Cavaleiro da 
Esperança’, para lembrar o título da sua biografia 
escrita por Jorge Amado, estava em Natal, bem 
perto, e viera fazer uma palestra na Assembléia pa-
ra nossos bravos brizolistas.

Era um fim de tarde. Ficamos os três sentados 
no hall do segundo andar, reservado pelo hotel pa-
ra o encontro. Alguns minutos depois, e sem anún-
cios, surgiu aquele homem magro e baixo, olhos 
claros, cabelos grisalhos e gestos calmos. Veio sem 
pressa. Cumprimentou a todos, e ouviu em silêncio 
a agenda que deveria cumprir no início da noite, 
quando falaria sobre a necessidade de união dos 
partidos de esquerda na eleição presidencial que 
já estava próxima. 

Foi uma entrevista demorada, mais de duas ho-
ras, com muitas perguntas. Desde a Coluna Pres-
tes ao Governo de Getúlio Vargas, de quem fora 
aliado, até seus vários e longos períodos de exílio. 
No meio da conversa, chega o garçom trazendo na 
bandeja uma garrafa de Old Parr, gelo, copos, e um 
aviso: “É uma oferta do dono do hotel, Seu Firmino 
Moura”. Agradeceu ‘a fineza’, e disse, com certa ti-
midez, que aceitaria a água de côco, e tomou com 
prazer em goles vagarosos. 

Feitas as despedidas, numa emoção ajudada 
pelo uísque, e já na calçada, veio a pergunta, ine-
vitável, de um dos meus dois amigos: “Você acha 
que Luiz Maria Alves publica a matéria?”. Respondi 
que iria a Alves. E fui. Levando a fita cassete e o tex-
to. Alves ouviu tudo, olhou pra mim, sem espanto, 
e respondeu assim, nunca esqueci: “Não posso ser 
contra a entrevista de um homem que tem a bio-
grafia do tamanho deste século”. E aprovou seco e 
objetivo: “Publique”. 

Na edição seguinte, de O Poti, então o jornal 
que batia recordes de circulação a cada domingo, a 
entrevista saiu orgulhosamente assinada, ocupan-
do três páginas e várias fotos, para o espanto dos 
muitos leitores. Ali não estava Alves, o reacionário 
e intolerante. Estava o velho repórter que naquela 
hora se erguia acima de suas próprias convicções, 
com a vaidade de ter nas páginas do seu jornal a 
única grande entrevista ao vivo de Luiz Carlos Pres-
tes a um jornal local. 

No domingo, quando leu a matéria, telefonou 
e pediu que a fita cassete fosse depositada nos 
arquivos do Setor de Pesquisa. É só ir constatar. 
Conto a história para mostrar o jornalismo que 
passou e não volta mais. Os jornais eram vaidosos 
do grande primado da notícia. Talvez não justifique 
a reação de quem hoje protesta tristemente contra 
a homenagem a Emmanuel Bezerra, agora nome 
da Casa do Estudante. Como se não fosse aquilo 
que ele é: um nome na História. 

Uma história

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
REAÇÃO

Bem conduzida a greve dos 
servidores da saúde. Ao suspen-
der por trinta dias cumpriu o de-
ver justo do crédito de confiança 
nascido do pacto legitimado pela 
negociação com a governadora.

MAS
Nem por isso, deixou de lutar 

na Justiça pelos direitos da cate-
goria, fato que leva o governo não 
só a respeitar o que contestou, 
como a receber as entidades, fato 
que o PT defendeu no passado. 

EFEITO
O episódio mostra que se o 

governo tivesse logo cedo recebido 
o sindicato, negociado a trégua e 
mantido o diálogo, não teria tido 
o constrangimento de buscar uma 
saúda fora da governadoria.  

MARCA
O secretário Fernando 

Mineiro pode redirecionar as 
prioridades dos 350 milhões de 
dólares do Banco Mundial para 
obras que possam representar a 
marca do governo petista e não 
do passado.

FRUTOS
Uma das metas é a restaura-

ção de cerca de quarenta escolas 
estaduais hoje num estado de 
grave deterioração. Se possível, 
dotá-las de ensino profissiona-
lizante, se os recursos forem 
suficientes. 

ATIVO
Ninguém subestime a 

capacidade de luta do deputado 
Vivaldo Costa. Ele já conspira 
dia e noite para ter candidato a 
prefeito lá em Caicó. À sombra do 
seu chapéu de palhinha que é a 
sua mitra. 

NOMES
Nas especulações da terra de 

Santana dois nomes são os mais 
citados: o advogado João Braz 
e o médico Jonas Tadeu, este 
do PC do B, com uma cobertura 
do vice-governador Antenor 
Roberto.

PALCO

GRAVE
Vale à pena insistir: o presi-

dente do Instituto de Previdência 
do Estado denunciou em alto e 
bom som: o Rio Grande do Norte 
tem cerca de 44 mil servidores 
que não pagaram suas contribui-
ções. 

DETALHE
O presidente, Nereu Linha-

res, assessor do quadro perma-
nente do Ipern, tem o retrato 
completo da contabilidade: os 
três poderes descontaram desses 
servidores e nada recolheram ao 
Instituto.

REVISTA
Os jornalistas Sávio Hackradt 

e Osair Vasconcelos almoçavam 
ontem com o senador Fernando 
Bezerra. Os três passavam em 
revista o governo Jair Bolsonaro 
nos primeiros cem dias de ação. 

ATENÇÃO
Ao visitar o Museu do 

Holocausto, em Israel, o presi-
dente Jair Bolsonaro sapecou: 
“O nazismo é de esquerda”. Taí, 
quando acaba ainda dizem que o 
capitão não é capaz de dizer uma 
novidade... 

AVISO
A notícia saiu no Instagran, 

esta coluna não tem a menor 
responsabilidade: vem ai a aliança 
com GPS. Segundo explica o texto, 
é a maior invenção da tecnologia 
para controlar marido e mulher.

AMANHÃ
Sexta, no Núcleo de Pesquisa 

em Ciências Sociais Aplicadas, 
13h30, professora Walmira 
Costa, da Universidade Federal 
de Minas, fala sobre “Livros 
Manuscritos no Brasil do Século 
XVIII”.

RIGOR
A auditoria nas contas dos 

restaurantes populares apontou 
um desperdício da ordem de 25%. 
A orientação da Controladoria 
Geral hoje é no sentido de evitar 
excesso na compra dos alimentos.

CAMARIM

CENA
Pregos batidos, pontas viradas: a Controla-
doria Geral do Estado fechou os números que 
retratam a dúvida do governo. Nas contas da 
contabilidade estadual, o Rio Grande do Norte 
deve, na ponta do lápis, R$ 2,4 milhões. Ou seja: 

um bilhão de pessoal (salários atrasados) e R$ 
1,2 bulhão de fornecedores em atraso. O governo 
não sabe quando vai quitar dívidas. A priori-
dade, é claro, será salarial, com a venda dos 
royalties e da exclusividade da folha de pessoal 
aos bancos.

“ “Triste não é fracassar,
pior é não tentar vencer”.

Luiz Carlos Prestes,
líder comunista (1898-1990).
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Dois dias após publicar no 
Diário Oficial do Estado portaria 
que retoma o processo de cadastra-
mento de empresas fornecedoras 
das placas do modelo Mercosul, o 
Detran do RN já começa a enfren-
tar oposição e, desta vez, dupla.

Agora, não só o Ministério 
Público, que já havia pedido a 
anulação de todo o processo, como 
o advogado de uma das quatro em-
presas selecionadas para executar 
a estamparia das novas placas  
anunciam ações para suspender o 
edital.

De um lado, o promotor Már-
cio Cardoso dos Santos reiterou 
a iniciativa do MP, que não vê 
competência do Detran – e sim do 
Denatran – de tocar o credencia-
mento. De outro, o advogado Feli-
pe Cortez, que representa uma das 
quatro empresas qualificadas para 

estampar as novas placas, tam-
bém anunciou nesta quarta-feira, 
3, que ingressará na Justiça com 
uma ação para suspender o edital.

Apesar de convalidar os atos da 

comissão anterior, a nova portaria 
publicada pelo Detran no Diário 
Oficial trouxe algumas mudanças.

A resolução 729 do Contran, 
por exemplo, dispõe que o Detran 

pode cadastrar ou credenciar es-
tampadoras e fabricantes. Com is-
so, a partir da nova portaria, uma 
comissão do Detran vai elaborar o 
novo regulamento terá até 60 dias 
para fazê-lo, reabrindo o cadastro 
para as empresas que atuam no 
ramo. 

O fato da última portaria, pu-
blicada nesta terça-feira, 2, ter 
revalidado a ação da comissão 
original encarregada pela licita-
ção, teria irritado os promotores 
do MP. Em inquérito civil instau-
rado, eles apuraram que todos os 
atos supostamente praticados pela 
Comissão de Credenciamento fo-
ram, na verdade, praticados por 
um único servidor do Detran, “de 
modo que a Comissão não passou 
de uma simulação de Colegiado, ei-
vando-se, pois, seus atos, de vícios 
e ilegitimidade”.

Processo de emplacamento do modelo Mercosul foi iniciado em dezembro de 2018

Nova portaria do Detran que reabre prazo 
para cadastramento é alvo de críticas
Departamento de Trânsito do RN vai elaborar regulamento em até 60 dias para reiniciar o cadastro; 
medida desagradou Ministério Público e empresas que hoje instalam as placas do modelo Mercosul 

Placas Mercosul

José Aldenir/AgoraRN

A chuvas causaram na quarta-
-feira, 3, diversos pontos de alaga-
mento por vários pontos de Natal. 
As principais ruas e avenidas da 
capital foram tomadas por água 
durante boa parte do dia, gerando 
transtornos para a população.

A Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana (STTU) mobilizou 
Agentes de Mobilidade nos princi-
pais cruzamentos da cidade.

Os principais pontos de alaga-
mento foram registrados na aveni-
da Prudente de Morais, na altura 
do Corpo de Bombeiros. Também 
houve problema na Avenida da In-
tegração na altura da BR-101.

Durante a manhã, um ponto de 
alagamento na avenida Senador 
Salgado Filho, após o Hotel Maine 
sentido centro, causou atrasos no 
trânsito.

Também foram identificados 
pontos acúmulo de água nas ave-
nidas Hermes da Fonseca, Capitão 
Mor Gouveia, Coronel Estevam e 
Antônio Basílio.

De acordo com a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Rio 
Grande do Norte (Emparn), a se-
mana é de mais chuva em todas as 
regiões potiguares. A previsão é de 
chuvas mais intensas para o res-
tante da semana devido a atuação 
da Zona Convergência Intertropi-
cal (ZCIT).

Para esta quinta-feira, 4, a 
previsão do tempo será de sol com 
muitas nuvens durante o dia. Pe-
ríodos de nublado, com chuva a 
qualquer hora. 

Chuvas causam 
novos transtornos 
e alagamentos em 
Natal

Dilúvio

Chuvas alagam diversas ruas de Natal

José Aldenir/AgoraRN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

Abrahão Allan Miranda da Silva.
Pregoeiro.

Serra Caiada/RN, Em 03 de Abril de 2019.

PROCESSO Nº 122.002/2019
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 SRP

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 017/2019, com o 
Objetivo de Registro de preços para aquisição de material esportivo destinado à manutenção das 
atividades esportivas deste município, de acordo com as informações constantes no anexo I – termo 
de referência deste edital. Os envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser 
entregues até o dia 17 de Abril de 2019 até as 09:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura 
Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Edital disponível na 
página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: 
cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
São Martinho Energias Renováveis Ltda., CNPJ 13.330.011/0001-81, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LA para o Projeto de Melhoria da 
Linha de Transmissão de Média Tensão, localizada na Fazenda Santa Luzia, 
Zona Rural, São Miguel do Gostoso/RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
Santa Mônica Energias Renováveis S.A., CNPJ 12.053.687/0001-02, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LA para o Projeto de Melhoria da 
Linha de Transmissão de Média Tensão, localizada na Zona Rural, município de 
Touros/RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
Santa Úrsula Energias Renováveis S.A., CNPJ 12.053.891/0001-23, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LA para o Projeto de Melhoria da 
Linha de Transmissão de Média Tensão, localizada na Zona Rural, município de 
Touros/RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
Ventos de Santo Dimas Energias Renováveis S/A, CNPJ 13.329.931/0001-80, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LA para o Projeto de Melhoria 
da Linha de Transmissão de Média Tensão, localizada na Fazenda Boa Esperança, 
Zona Rural, São Miguel do Gostoso/RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

Vingadores estouram na pré-venda
Faltando pouco menos de um mês para a es-

treia do filme Vingadores: Ultimato, com estreia 
em 26 de abril, os milhões de fãs dos super-heróis 
da Marvel ainda não sabem se a tropa virá para 
as telas preparada para encarar o vilão Thanos, 
mas desde a noite da terça-feira o mundo sabe 
que os sites de pré-venda não estavam prepara-
dos para os Vingadores.

Logo que os serviços virtuais de vendagem 
de ingressos anunciaram a oferta de pré-
-venda, como os famosos Fandango e AMC, 
dos EUA, o que se viu foi uma monstruosa 
fila virtual que devorou em pouco tempo os 
ingressos disponíveis. Um gráfico aparecia 
avisando: “você está na fila de bilhetes”. E 
em apenas 6 horas, os Vingadores bateram 
o recorde de pré-vendas pertencente ao mais 
recente filme da saga Star Wars.

O fenômeno foi mundial, o que significa que 
aqui em Natal, bem distante do centro nervo-
so e financeiro da indústria cinematográfica, 
os ingressos para a estreia no dia 26 também 
esgotaram, obrigando as três redes de cinema 
que operam na cidade, Moviecom, Cinemark e 
Cinépolis, a abrirem sessões extras para atender 
a demanda.

O site Fandango tratou de fazer um backup 
operacional, permitindo que os consumidores 
comprassem seus ingressos, mesmo que não 

houvesse mais cadeiras para o fim de semana de 
estreia do filme. O site AMC e seu aplicativo de 
emissão de ingressos não conseguiam atender a 
grande procura. Os dois foram destaque nas re-
des sociais.

Depois do estouro, o Fandango evitou co-
mentar alguma coisa, mesmo com a imprensa 
americana em busca de notícias. O AMC tam-
bém calou, mas horas depois se pronunciou pelo 
Twitter: “Queremos que todos consigam seus bi-
lhetes de Vingadores: Ultimato, mas parece que 
conseguimos o estalo de Thanos”. E completou: 
“Estamos trabalhando para colocar as coisas em 
funcionamento”.

O filme vendeu na pré-venda três vezes mais 
ingressos do que a aventura anterior dos heróis, 
Vingadores: Guerra Infinita, no ano passado. A 
nova produção é a sequência da aparente derrota 
sofrida para Thanos, que também bateu recorde 
quando estreou em abril de 2018.

Guerra Infinita alcançou um recorde de ven-
da no valor de US$ 640 milhões só no fim de 
semana de lançamento. Depois faturou mais de 
US$ 2 bilhões. Com essa explosão de vendas a 
um mês da estreia, a perspectiva é a maior possí-
vel. O filme tem 3 horas e 2 minutos de projeção 
e em várias partes do mundo há cinemas impro-
visando sessões de madrugada e nas primeiras 
horas da manhã.

MOCREIA
A reunião do ministro Paulo 

Guedes com os deputados da 
Comissão de Constituição e 
Justiça, para discutir a Reforma da 
Previdência, foi atrapalhada alguns 
momentos pela medíocre e histriônica 
deputada Maria do Rosário (PT). Que 
vomitou uma piada: “nós não somos 
da velha política”.

RELINCHOS
Paulo Guedes citou a renda per 

capita do Chile acima do Brasil e 
foi criticado pela bancada do PT. O 
ministro respondeu dizendo que bom 
é na Venezuela, e aí foi um estopim 
para a tropa se danar a relinchar 
desaforos. Está muito claro que os 
derrotados de 2018 querem boicotar 
o Brasil.

INCOERÊNCIA
É uma equação difícil de 

compreender na matemática verbal 
do PT. O partido refuta o nazismo, 
o regime que matou 6 milhões de 
judeus. Ao mesmo tempo acusa 
Bolsonaro de ser nazista, e critica sua 
aliança com Israel, a pátria dos judeus 
caçados pelo nazismo. Petista detesta 
EUA e Israel.

RETARDADOS
Há uma velha nova esquerda 

cuspindo ideologia na mídia. Trata-se 
de uma geração afetada com efeito 
retroativo, aderindo às pautas do PT, 
PSol, PCdoB e assemelhados, décadas 
após se refestelar nos regabofes da 
burguesia e oligarquias. Nada fez nos 
anos 60/70, agora é #1964NuncaMais.

COBRANÇA
Do alto da sua ociosidade 

intelectual com ares de estadista 
aposentado, o velho FHC deu um 
puxão de orelha em Haddad, Ciro, 
Alckmin, Marina, Álvaro Dias e 
outros... “Cadê os candidatos que 
disputaram com Bolsonaro? O que 
estão dizendo? Por que não falam? 
Não há projeto?”.

LEILÃO
Do jornalista Aluísio Lacerda: “Se 

R$ 1 milhão eu tivesse, com certeza 
participaria do leilão da Fazenda Ingá 
– nos sertões do Acarí-RN, próximo 
dia 15. Processo acionado pelo Banco 
do Nordeste. Recanto histórico, 
também vítima do processo político. 
Olhando pra Serra do Bico da Arara”.

Eu ficaria preocupado se 
os terroristas do Hamas 
elogiassem Bolsonaro.

(Daniel Kramer)

Ouvir a sociedade civil
quase sempre é uma

sociedade que não se viu.

(Letícia Machado)

A esquerda quer que
o negro veja um racista

em cada esquina. 

(Sergio Camargo)

PICARDIA NAS REDES

PATRIMÔNIO
A especulação imobiliária não 

inventou até hoje uma máquina 
mais eficiente para desmanchar ou 
derrubar um prédio histórico do que 
uma repartição pública. Qualquer 
que seja o governo, basta instalar 
uma repartição num prédio tombado 
e este se destrói. Vai ser na velha 
Casa do Estudante.

LENO 2018
O troféu anual do Universo do 

Vinil, que premia os melhores discos do 
país em diversas categorias, consagrou 
o disco “Vida e Obra de Johnny 
McCartney”, criado pelo natalense 
Leno Azevedo em 1970 e resgatado 
em 2018 pelo artista numa edição da 
gravadora Record Collector e Selo 180.

CINEMA
No novo filme dos Vingadores 

(leia o artigo ao lado) haverá uma 
cena com dois brasileiros famosos 
no mundo digital. Os produtores 
convidaram Leon Martins e Nilce 
Moretto para atuar como figurantes. 
O casal goiano criou em 2010 a 
produtora de conteúdo “Coisa de 
Nerd”, um fenômeno nas redes.

CORINGA
A simples divulgação ontem do 

primeiro trailer do filme Coringa (o 
inimigo do Batman), que terá o ator 
Joaquin Phoenix de protagonista, 
foi suficiente para agitar os fãs das 
coisas de Gotham City e colocar as 
hashtags #Coringa e #Joker entre as 
mais citadas no Twitter mundial e 
brasileiro. 

ROCK
O jornalista Rodrigo Hammer 

criou mais uma bela publicação 
cultural (é dele o fanzine K, sobre 
cinema), agora voltada para 
história espetaculares do rock e 
suas variáveis. É a revista digital 
TST, hospedada na plataforma 
dinamarquesa www.issuu.com, que 
tem bilhões de acessos mensais.

MORTE
A música universal perdeu mais 

um ícone. Morreu no último fim 
de semana o cantor e compositor 
americano Billy Adams, um 
pioneiro do gênero rockabilly e que 
teve seu nome perpetuado no Hall 
of Fame. Nascido no Kentucky, aos 
14 anos trabalhou em minas de 
carvão. Tinha 79 anos.

“ “Tenho o conforto de
trabalhar num lugar
que me cobra qualidade, 
não audiência”.
(Ronnie Von)
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...do jornal O Globo: "Ríspido e com 
poucas palavras, o deputado Alceu 
Moreira (MDB-RS), presidente da 
Frente Parlamentar da Agropecuária 
(FPA), repreendeu nesta terça-feira 
os líderes do governo no Congresso 
e na Câmara, Joice Hasselmann 
(PSL-SP) e Vitor Hugo (PSL-GO). No 
cafezinho da Câmara, ao passar pelos 
dois, Moreira demonstrou sua revolta 
com uma mensagem nas redes sociais 
postada por Flávio Bolsonaro (PSL-
RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. 
Flávio escreveu 'Quero que vocês se 
explodam', em resposta a uma nota de 
repúdio do grupo extremista islâmico 
Hamas"; 
...do jornalista Bernardo Mello Franco: 
"A insistência em dizer que o nazismo 
foi uma ideologia de esquerda mostra 
que Bolsonaro tem uma relação 
peculiar com a realidade. Se os fatos o 
contrariam, pior para os fatos"; 
...do governador do Maranhão Flávio 
Dino: "O salário inicial para professor 
de 40 horas no Maranhão é de R$ 
5.750. Ou seja, mais do dobro do piso 
nacional. Professor de 20 horas: só 
fazer a proporção e continua a ser 
mais do que o dobro do piso nacional 
para 20h. E pagamos em dia. Aliás, 
antecipamos, todos os meses".

>> GIRO PELO TWITTER...

MUDANÇA DE RUMO
Eleitor de Jair Bolsonaro nas últimas 

eleições, o ex-senador José Agripino Maia fez 
duras críticas ao governo do PSL em excelente 
entrevista concedida ao programa Repórter 98, 
na 98 FM, nesta terça-feira. Para o presidente 
do DEM no RN, que continua mantendo 
conversas com as principais lideranças 
políticas pelo país, alguns ministérios do atual 
presidente exigem uma "correção de rumo 
severa", como é o caso da área diplomática e 
da Educação. "O ministério de Bolsonaro tem 
grandes talentos, mas também tem talentos 
duvidosos", afirmou o potiguar.
 
MOTIVOS

As pastas citadas por Agripino estão, 
desde o início da gestão Bolsonaro, se 
envolvendo em questões polêmicas, dando 
declarações absurdas e promovendo ações 
muitas vezes até inconstitucionais. Como 
foi o caso da determinação do ministro da 
Educação, Ricardo Velez, para que as escolas 
citassem slogan de campanha do presidente 
e filmassem alunos na execução do hino 
nacional. 

TEM QUE SAIR DO TWITTER...
O ex-senador do RN também reclamou 

das dificuldades de articulação política 
por parte de Bolsonaro na relação com o 
Congresso Nacional. "Bolsonaro ganhou 
a eleição fazendo a campanha pelas redes 
sociais. E ele achou que aquilo (as redes 
sociais) era suficiente para governar e não 
é. Em qualquer regime democrático você 
só governa se estiver sintonizado com o 
Congresso", afirmou. "Vamos falar menos 
em toma lá dá cá e vamos falar mais em 
consertar o Brasil. O presidente tem que se 
conscientizar", disse Agripino.

MOVIMENTO
A próxima sexta-feira promete ser de 

muito movimento na Câmara Municipal 
de Natal. Isso porque o vereador Dickson 
Júnior vai promover uma audiência pública 
sobre o alto preço do GNV em Natal. 
Assunto está em pauta e é controverso, o 
que deverá gerar momentos tensos durante 
as discussões. 

GNV CARO
Os motoristas de táxi e aplicativos já 

estão se mobilizando e vão fazer movimento 
pra tentar baixar o preço desse combustível 
que é um dos mais altos de todo o Brasil. 

EM TEMPO...
A audiência terá participação da 

Potigas, Sindipostos, Arsep, MP, OAB, 
entidades representativas, entre outros.

PIPOCA FAMOSA 
A governadora Fátima 

Bezerra ganhou a sua pipoca 
preferida de presente do ex-
ministro da Previdência Social 
Carlos Eduardo Gabas, durante 
encontro na Governadoria, 
no início desta semana. 
Assim que recebeu o 'mimo' 
a chefe do Executivo do RN 
tratou de saborear o produto 
genuinamente potiguar. "Já 
vai abrir para comer?!", disse 
espantado, porém satisfeito, o 
ex-ministro. 
Desde o início da sua gestão, 
Fátima Bezerra aparece com a 
pipoca - para um lanche rápido 
-  durante os eventos oficiais. 
De tanto ser fotografada com 
a Boku's, a imagem da gestora 
comendo a pipoca tem circulado 
bastante nas redes sociais e 
virou meme.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Fátima Bezerra, o ex-ministro da Previdência Social 
Carlos Eduardo Gabas e a famosa pipoca Boku's

Secretária de Turismo de Tibau do Sul, Beth 
Bauchwitz, apresentando a região, um dos 
principais pontos turísticos do RN, ao ministro 
do Turismo Marcelo Álvaro, durante o WTM 2019

Desfile Fendi Inverno 2020, em Milão
Presidente do TCE-RN Poti Júnior e conselheiro do 
tribunal Tarcísio Costa ao lado do presidente da 
Câmara Municipal de Natal Paulinho Freire durante 
encontro de gestores municipais

Instagram

Divulgação  Instagram

 Instagram

REFORMA, SIM. MAS NÃO ESSA
Falando em Carlos Eduardo Gabas, o ex-ministro da Previdência Social, em audiência 

pública na Câmara Municipal de Natal, considerou a reforma previdenciária proposta pelo 
Governo Bolsonaro como "desumana". Para ele, as mudanças  anunciadas nada mais são do 
que "um ajuste fiscal nas costas do trabalhador mais pobre".  
"Um dos eixos centrais é tirar da constituição toda a proteção social que a seguridade tem. 
Outro eixo é a substituição por um sistema de capitalização individual. No mundo todo, 30 
países implantaram esse modelo e 18 deles já voltaram atrás", analisou ele, que ressaltou, 
ainda, que "um dos pontos mais graves da proposta é o reducionismo no que diz respeito 
ao BPC, que propõe reduzir de um salário mínimo para R$ 400 a partir dos 60 anos". "Nós 
queremos fazer uma reforma, mas não é essa", afirmou o ex-ministro.

DESTAQUE
Na sua décima terceira edição, a publicação nacional Advocacia 500 traz como destaque 

o escritório RRC Advogados, instalado em Natal. O guia traz os 500 escritórios de advocacia 
mais admirados do país. A revista é editada pela Análise Editorial, e traz como um dos 
destaques da sua nova edição a avaliação de 19 áreas do Direito.  
A pesquisa para a 13ª edição do anuário Análise Advocacia 500 alcançou todos os recordes 
anteriores. Foram realizadas 1.064 entrevistas com os executivos das maiores companhias 
do país. Os entrevistados representam empresas com sede em 21 estados, que atuam em 36 
setores da economia. No total, mais de 1.800 escritórios foram citados na pesquisa deste ano 
e quase 5 mil advogados receberam, pelo menos, um voto.
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

J. C. AQUINO IMUNIZADORA – ME - CNPJ: 08.342.998/0001-14, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Operação ( LO ) para a atividade de Sistema de Tratamento de Efluentes 
Sanitários, localizado no Sitio Dom Bosco – Zona Rural – Municipio de Extremoz - RN

Josenildo Castro de Aquino
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

P C S Empreendimentos Imobiliários LTDA., 14.570.227/0001-87, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - Idema a Licença de Instalação (LI) para Execução do Loteamento Pedro Coelho da Silva, 
localizada na Fazenda São João, Zona Rural, São José do Mipibu/RN

Paulo Coelho de Medeiros
Sócio Diretor – P C S Empreendimentos Imobiliários LTDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO

RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019
 O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após 
análise dos recursos interpostos, pela empresa A L & M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ 
28.886.148/0001-94, bem como da decorrência do prazo das contra razões, e ainda também foi declarada habilitada 
a empresa FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JÚNIOR – ME, inscrita no CNPJ 19.363.375/0001-44, por Analogia, 
onde aplica-se  disposição legal que regula casos idênticos, no caso onde foi anteriormente inabilitada pela mesma 
razão da licitante recorrente, conforme parecer da Assessoria Jurídica deste Município, devidamente Ratificada pelo 
Exmo. Sr. Prefeito, onde decidiu dar provimento aos recursos interpostos pelas empresas Recorrentes, declarando-
-as devidamente habilitadas  na licitação : Tomada de Preços n° 001/2019, onde objetiva a Contratação de empresa 
de engenharia para realizar os serviços de pinturas e manutenção da cobertura e instalações prediais da Escola 
Municipal Ana de Paiva Fagundes, no distrito de Punaú, Município de Rio do Fogo/RN. Desde já fica aprazada a 
abertura das propostas de preços das empresas devidamente habilitadas para o próximo dia 08 de abril de 2019, às 
09:30 horas.

RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019
 O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após 
análise dos recursos interpostos, pelas empresas A L & M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no 
CNPJ 28.886.148/0001-94 e PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EIRELI – EPP, inscrita 
no CNPJ 06.089.757/0001-80, bem como da decorrência do prazo das contra razões, e ainda também foram de-
claradas habilitadas as empresas ENGSERV COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ 
06.984.317/0001-96 e FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JÚNIOR – ME, inscrita no CNPJ 19.363.375/0001-44, por 
Analogia, onde aplica-se  disposição legal que regula casos idênticos, no caso onde foram anteriormente inabilitados 
pela mesma razões das licitantes recorrentes, conforme parecer da Assessoria Jurídica deste Município, devida-
mente Ratificada pelo Exmo. Sr. Prefeito, onde decidiu dar provimento aos recursos interpostos pelas empresas 
Recorrentes, declarando-as devidamente habilitadas  na licitação : Tomada de Preços n° 002/2019, onde objetiva 
a Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal 
Luiza da Costa e Silva, no distrito de Pititinga, Município de Rio do Fogo/RN. Desde já fica aprazada a abertura das 
propostas de preços das empresas devidamente habilitadas para o próximo dia 08 de abril de 2019, às 11:30 horas.

Márcio Gleidson Brito do Nascimento
Presidente da Comissão de Licitação

LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - LSIO
A  SOL VERMELHO I GERADORA DE ENERGIA LTDA , CNPJ 30.863.697/000195, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
- Licença Simplificada de Instalação e Operação – LSIO para implantação da Central Solar Sol 
Vermelho 1, localizada na Praia do Minhoto, zona rural do município de Guamaré/RN.

EVERALDO ALENCAR DO NASCIMENTO FEITOSA
Diretor Presidente

A Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Nor-
te (DPE) vai realizar uma sé-
rie de mutirões nas peniten-
ciárias do Estado. O objetivo 
das ações é fazer uma revisão 
nos processos e verificar as si-
tuações dos apenados. O pri-
meiro mutirão irá acontecer 
na Penitenciária Regional de 
Pau dos Ferros, entre os dias 
8 e 12 de abril.

De acordo com o defensor 
público Serjano Torquato, 
coordenador de Execução Pe-
nal, o mutirão irá analisar os 
processos dos condenados e 
verificar os direitos assegu-
rados na execução das penas.

“Nosso objetivo é levan-
tar a situação dos processos, 
identificar se as penas estão 
adequadas com a Lei de Exe-
cução Penal e se há casos de 
presos que já têm direito a, 
por exemplo, progressão de 
regime”, explica.

Também será feito aten-
dimento aos apenados e veri-
ficada a situação carcerária, 
no tocante a alimentação e 
saúde. Após Pau dos Ferros,  
a Defensoria Pública tem 
previsão de chegar em ju-
nho a Penitenciária Agrícola 
Mário Negócio, em Mossoró, 
em agosto a Penitenciária 
Estadual de Alcaçuz e da Pe-
nitenciária Rogério Coutinho 
Madruga, em Nísia Floresta, 
e em outubro a Cadeia Públi-
ca de Ceará-Mirim.

Defensoria 
vai fiscalizar a 
situação dos 
presídios no RN

Mutirão

Medida prevê análise das prisões

José Aldenir / AgoraRN

1° OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM/RN
Rua Sargento Norberto Marques, 149 - Centro - Parnamirim/RN Eguiberto Lira do Vale - Oficial do Registro 

Luciana Christine Rodrigues do Vale - Substituta
EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO) O I° OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE PARNAMIRIM/
RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do Art. 26, 
§ 4° e demais dispositivos aplicáveis da Lei n° 9.514/97, atendendo requerimento do credor, BANCO INTER S/A 
(CNPJ/MF sob n° 00.416.968/0001-01), ficam os fiduciantes, Sr. EMERSON ALMEIDA DE PAIVA CAVALCANTI 
(CPF/MF sob n° 880.932.124-34) e sua esposa Srª KALINE CHRISTINA DE FRANÇA PAIVA (CPF/MF sob n° 
020.132.114-90) INTIMADOS para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como 
os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, exatamente como consta do § 1° 
do artigo citado, referente à Cédula de Crédito Bancário n° 201528914, datado de 22 de dezembro de 2015, 
com caráter de escritura pública, na forma do artigo 61 e seus parágrafos, da Lei 4.380 de 21/08/1964, alterada 
pela Lei 5.049 de 29/06/1966, sendo pactuado em garantia fiduciária, registrado sob o nº R.12-, na matricula 
12.452, deste Cartório, referente a Casa Residencial n° 46, integrante do “Residencial Morumbi”, situado a 
Rua Expedicionário Wilson Viana, no bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Edital, sob a a pena de vencimento antecipado de toda a dívida, 
consolidação de propriedade do imóvel em favor  do credor’ e imediata execução da divida através de leilão 
extrajudicial. Deverá desconsiderar o presente edital caso já houver quitado seus devidos débitos. 

Parnamirim/RN, 27 de março de 2019. 
MARIA MARTA BARRETO - Substituta

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
Campo dos Ventos I Energias Renováveis S.A., CNPJ 10.797.890/0001-68, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LA para o Projeto de Melhoria 
da Linha de Transmissão de Média Tensão, localizada nas Fazendas Diamantina, 
Sabonete, São Geraldo e São Vicente, municípios de João Câmara e 
Parazinho/RN. 

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
Campo dos Ventos II Energias Renováveis S.A., CNPJ 10.797.889/0001-33, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LA para o Projeto de 
Melhoria da Linha de Transmissão de Média Tensão, localizada nas Fazendas 
Nova Diamantina, São Vicente e Santa Fé, Zona Rural, João Câmara/RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
Campo dos Ventos III Energias Renováveis Ltda., CNPJ 10.797.891/0001-02, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LA para o Projeto de Melhoria 
da Linha de Transmissão de Média Tensão, localizada na Fazenda Diamantina, 
Zona Rural, João Câmara/RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
Campo dos Ventos V Energias Renováveis Ltda.,  CNPJ 10.797.888/0001-99, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LA para o Projeto de Melhoria da Linha de 
Transmissão de Média Tensão, localizada na Fazenda Nova Descoberta, Zona Rural,  
Parazinho/RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
São Benedito Energias Renováveis S.A., CNPJ 12.053.657/0001-04, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LA para o Projeto de 
Melhoria da Linha de Transmissão de Média Tensão, localizada na Zona Rural,  
São Miguel do Gostoso/RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
São Domingos Energias Renováveis Ltda., CNPJ 12.053.825/0001-53, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LA para o Projeto de Melhoria da Linha 
de Transmissão de Média Tensão, localizada na Fazenda Boa Esperança, Zona Rural,  
São Miguel do Gostoso/RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras
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O torcedor do ABC que decidiu 
encarar a noite chuvosa de quarta-
-feira em Natal saiu do Frasqueirão 
feliz. Isso porque o time correspon-
deu em campo e venceu o Santa 
Cruz por 1 a 0 em jogo válido pe-
la ida da terceira fase da Copa do 
Brasil. Rodrigo Rodrigues, maior 
goleador do time no ano, foi o res-
ponsável por garantir a alegria dos 
alvinegros, com tento anotado aos 
35 minutos da etapa final.O

 
JOGO

O primeiro tempo foi de mui-
tas oportunidades desperdiçadas 
em Natal. Jogando em casa e com 
o apoio de seu torcedor, o ABC se 
lançou ao ataque e criou algumas 
chances. Na primeira tentativa, 
o gol chegou a sair dos pés do za-
gueiro Mauricio após cobrança de 
escanteio, mas a arbitragem anu-
lou o tento pelo camisa 3 estar em 
condição de impedimento. 

Do lado do Santa Cruz, a me-
lhor chance dos 45 minutos iniciais 
começou dos pés do lateral-es-

querdo Carlos Renato. Em rápido 
contra-ataque, ele deu bom passe 
direcionado a Augusto. Na hora de 
dominar, o atacante do time per-
nambucano acabou escorregando, 
facilitando a ação do goleiro abece-
dista Edson, que fez a defesa sem 
maiores complicações. 

No segundo tempo, a primeira 
grande chance do jogo foi do Santa 
Cruz. Após jogada em velocidade 
pelo lado esquerdo, Carlos Renato 
achou Allan Dias livre na grande 
área, o camisa 10 do Tricolor, sur-
preendentemente, acabou errando 
o chute. Mesmo sem goleiro pela 

sua frente, chutou pra fora, para 
desespero dos pernambucanos. 

O ABC respondeu pouco depois. 
Em tentativa de fora da área, Val-
demir acertou lindo chute de perna 
direita e obrigou Anderson a fazer 
uma ótima defesa. Na sequência, 
em escanteio, Ivan cobrou e ca-
rimbou a trave, quase marcando 
um gol olímpico no Frasqueirão. 
O tento alvinegro, no entanto, saiu 
depois. Aos 35 minutos, Wanderson 
bateu cruzado, a bola acertou a tra-
ve e, no rebote, Rodrigo Rodrigues 
completou para o fundo das redes. 
1 a 0 para o ABC.Depois do gol, o 
técnico Ranielle Ribeiro recuou a 
equipe alvinegra para segurar o 
resultado e conseguiu. A entrada 
de Adrian, volante, já nos 10 mi-
nutos finais, reforçou o setor de-
fensivo abecedista e o time apenas 
administrou o resultado. Agora, o 
time de Natal leva uma vantagem 
importante para Recife, onde no 
jogo da volta, agendado para o 10, 
vai jogar por um empate pra se 
classificar a quarta fase do torneio.  

 Rodrigo Rodrigues marcou o único gol da partida em Natal, aos 35 do 2º tempo

Rodrigo Rodrigues marca no fim, ABC vence o Santa 
Cruz no Frasqueirão e larga em vantagem na 3ª fase 
Alvinegro venceu o time pernambucano pelo placar mínimo em Natal; gol foi anotado aos 35 minutos da etapa final pelo 
artilheiro do time na temporada, com 7 tentos; jogo da volta está marcado para o próximo dia 10, no estádio Arruda, em Recife 

Copa do Brasil

Andrei Torres / ABC FC

1
ABC

COPA DO BRASIL
Local:  Frasqueirão
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo 
Assistente 1: Luiz Cláudio Ragazone 
Assistente 2: Thiago Henrique Neto

Santa Cruz

0

Edson
Ivan
Mauricio
Adalberto
Evandro
Valdemir
Felipe Guedes
Xavier (Anderson)
Luan (Adrian)
Rodrigo Rodrigues
Éder (Wanderson)
  
Técnico:
Ranielle Ribeiro

Anderson
Marcos Martins
João Victor
William Alves
Carlos Renato
Italo Henrique (Lucas)
Luís Felipe (Jô)
Diego Lorenzi
Allan Dias
Pipico
Augusto (Charles)

Técnico:
Leston Júnior

Flamengo e Peñarol se enfren-
taram na noite desta quarta-feira 
(03), no Maracanã, pela terceira 
rodada da fase de grupos da Copa 
Conmebol Libertadores. Com jogo 
truncado, o Rubro-Negro foi pouco 
criativo no primeiro tempo frente à 
marcação bem encaixada dos uru-
guaios, que chegaram ao gol no final 
da etapa complementar, submeten-
do o clube da Gávea a sua primeira 
derrota no torneio continental.

Em partida de muito estudo 

inicialmente e com forte marcação 
uruguaia, o Flamengo teve a pri-
meira chance somente aos 12 mi-
nutos com um contra-ataque. Diego 
fez lançamento para Gabigol, que 
avançou até a área e bateu cruzado. 
A bola, no entanto, passou à direita 
da meta do Peñarol.

Apesar de a equipe carioca do-
minar as ações na primeira etapa, 
foi o Peñarol quem teve a melhor 
chance. Em contra-ataque aos 41 
minutos, Brian lançou Canobbio na 

área, em boas condições de finali-
zar. O atacante chutou de primeira, 
mas Diego Alves realizou uma defe-
sa espetacular e evitou o pior.

O Flamengo voltou melhor para 
a etapa complementar, incendiando 
mais a partida. Aos dez minutos, 
chegou ao gol, mas foi assinalado 
impedimento. Pará tabelou com 
Arão, foi até a linha de fundo e cru-
zou na medida para Gabriel Bar-
bosa. O atacante completou para o 
fundo da rede, mas estava à frente 

da linha da bola.
O jogo, que já não estava fácil 

para o Fla, ficou ainda pior com a 
expulsão de Gabigol, aos 30 minu-
tos.

Com um a menos e sem poder 
de criação, o Rubro-Negro sofreu 
duro golpe aos 42 minutos. Lucas 
Hernández cruzou pela esquerda, e 
o centroavante Viatri se antecipou a 
Renê, cabeceou sem dar chances a 
Diego Alves e abriu o placar para o 
Peñarol, garantindo a vitória. Flamengo caiu para o time uruguaio

Gabigol é expulso, e Flamengo é derrotado 
pelo Peñarol por 1 a 0 em pleno Maracanã lotado  

Libertadores
Alexandre Vidal


