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TEMPO

MAX: 32 ºC
MIN: 23 ºC

JORNAL DIÁRIO DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H
TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

CRIME 08

Escola de Suzano (SP)
onde ocorreu ataque
abriga homenagens
Pelo menos dez pessoas morreram na
tragédia, incluindo os dois assassinos.

DECISÃO LIMINAR 04

Justiça derruba cobrança
de “Taxa dos Bombeiros”
Por oito votos a seis, TJRN acatou provisoriamente pedido do Ministério Público, que apontou inconstitucionalidade
na cobrança de até R$ 25 junto ao IPVA. Quem já pagou deve aguardar desfecho para solicitar reembolso do valor.
Divulgação

TEMPO 05

José Aldenir / Agora RN
Twitter STTU / Reprodução

ARTICULAÇÃO 08

Jean Paul Prates
dialoga com EUA
sobre apoio ao
turismo no RN
Senador potiguar se encontrou
com encarregado de negócios da
embaixada norte-americana no
Brasil, que prometeu parcerias.

TECNOLOGIA 02
Natal registrou pontos de alagamento ontem, como este na avenida Afonso Pena

Chuvas devem continuar
até o final desta semana
Segundo Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN,
condições meteorológicas são favoráveis às chuvas.

Facebook, Instagram
e WhatsApp têm
instabilidade em
vários países
Facebook, que administra as
três plataformas, negou que a
instabilidade foi causada por um
ataque cibernético do tipo “DDoS”.
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“

Transmissão de cargo

O

prefeito de Natal, Álvaro Dias, passou o cargo nesta quarta-feira,
13, para o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulinho
Freire (PSDB). O prefeito viajará até Lisboa para participar – a
partir desta quinta-feira, 14, e por cinco dias – de uma feira de turismo.
O objetivo do prefeito agora é sensibilizar 300 agentes de viagens. Ele
quer trazê-los a Natal e incrementar a indústria do turismo. É a segunda
vez que o prefeito Álvaro Dias viaja ao exterior este ano e que o vereador
Paulinho Freire assume o Poder Executivo. Em janeiro, Paulinho assumiu
a Prefeitura quando Álvaro Dias foi a Holanda para participar também
de uma feira de turismo que resultou na obtenção, para Natal, de um
voo charter para aquele país. Com a ida de Paulinho para a Prefeitura,
a primeira vice-presidente da Câmara, vereadora Nina Souza (PDT),
assumiu interinamente a presidência da Câmara de Natal.

>> Álcool em gel. A Câmara de
Natal aprovou nesta quarta-feira, em
primeira discussão, um projeto de lei
do vereador Dickson Nasser Júnior
(PSDB) que autoriza o município
a disponibilizar álcool em gel 70%
para higienização das mãos nas
instituições de ensino de Natal. “É
um projeto simples, mas importante,
porque versa sobre saúde, que
previne doenças, contaminações”,
disse Dickson Júnior.

>> Igualdade. O plenário do
Senado aprovou nesta quarta-feira,

Alex Viana

Tiago Rebolo
Editor Geral

>> Lava Jato. O Supremo
Tribunal Federal adiou para hoje
a conclusão do julgamento sobre a
competência da Justiça Eleitoral
para conduzir inquéritos de políticos
investigados na Operação Lava
Jato. Até o momento, o placar do
julgamento está em 2 votos a 1
a favor do envio das acusações
para a Justiça Eleitoral quando
envolverem simultaneamente caixa
2 de campanha e outros crimes
comuns, como corrupção e lavagem
de dinheiro. Faltam os votos de oito
ministros.
>> Vergonha nacional. A votação
causou polêmica nas redes sociais.
Na noite desta quarta-feira, o
termo “#STFVergonhaNacional”
era o segundo mais compartilhado
no Twitter, perdendo apenas para
“#ChegaDeArmas”, campanha
contra o armamento que ganhou
força após o ataque de Suzano.

Lissandra Viana
Diretora Financeira

Diagramação e Design

Tributação apreende
quase R$ 1 milhão
em mercadorias

>> Bolsonaro nos EUA. Na
primeira visita ao exterior de
caráter bilateral, o presidente
Jair Bolsonaro viaja com uma
comitiva de seis ministros, no
domingo, 17, para Washington,
capital dos Estados Unidos. Ele
retorna ao Brasil no próximo
dia 20. O encontro com o
presidente norte-americano
Donald Trump, na Casa
Branca, está marcado para o
dia 19. A viagem aos Estados
Unidos inaugura uma intensa
agenda internacional do
presidente, que este mês ainda
deve visitar Israel e Chile.

>> Quase pronta. O porta-voz da
Presidência, Otávio Rêgo Barros,
afirmou que o ministro da Defesa,
Fernando Azevedo, está finalizando
a proposta de Previdência dos
militares e que a agenda do
presidente Jair Bolsonaro nos EUA
(ao lado) não atrapalhará.

Diretor Administrativo

FISCO PRESENTE

Vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho
do presidente Jair Bolsonaro, em entrevista
à jornalista Leda Nagle no YouTube, sobre
polêmicas nas redes sociais

13, projeto de lei que endurece a
cobrança sobre empregadores que
não pagam salários iguais para
homens e mulheres. A proposta
segue para a análise da Câmara dos
Deputados.

Edilson Viana

Diretor Editor

Às vezes, sim, a gente
passa dos limites.
É humano”

Antônio Cruz / Agência Brasil

>> Investimento. O presidente
do Banco do Nordeste, Romildo
Rolim, confirmou vinda a Natal,
na próxima sexta-feira, 15,
para apresentar as aplicações
da instituição financeira no Rio
Grande do Norte e oportunidades
de negócios para 2019. Em toda a
área de atuação do BNB - região
Nordeste e norte de Minas Gerais
e do Espírito Santo, em 2018, foi
aplicado o total de R$ 32,6 bilhões
apenas com recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE), o que
representa volume recorde de
recurso.

183 auditores participaram da ação

Canal Leda Nagle / Reprodução

>> Sem vice. Paulinho Freire
assumiu o Executivo interinamente
porque a Prefeitura do Natal não
tem vice-prefeito desde abril de 2018,
justamente quando Álvaro Dias então vice-prefeito - assumiu após a
renúncia de Carlos Eduardo Alves.

SET / Divulgação

A Secretaria Estadual de
Tributação apreendeu R$ 923,5
mil em mercadorias durante a
Operação Fisco Presente. A força
tarefa envolveu 183 auditores
que monitoraram as principais
rodovias do Rio Grande do Norte e
estabelecimentos comercias de nove
cidades no combate à sonegação
fiscal. Essa foi a maior operação
itinerante de fiscalização já realizada
no Estado este ano. O balanço da
operação saiu nesta quarta-feira, 13.
A ação durou mais de dez
horas com blitzes nas BR-101 e
304, sobretudo no Posto Fiscal de
Carau, em Canguaretama, e no
Posto Fiscal de Mossoró, além de
rodovias estaduais nas cidades de
Parnamirim, Macaíba, São José de
Mipibu, Nova Cruz, Caicó, Currais
Novos, Macau e Pau dos Ferros para
prevenir e combater o trânsito de
mercadorias sem nota fiscal e outras
irregularidades. Foram montadas
barreiras em 30 pontos nas diversas
regiões do estado.
Além da inspeção aos veículos
com transporte irregular de cargas,
as equipes também visitaram
1.216 empresas, notificando 204
estabelecimentos devido ao uso
de maquinetas de cartão de crédito
não cadastradas em nome das
empresas, estoque de mercadorias
desacobertado de documentação
fiscal, falta da emissão de nota
fiscal nas vendas e funcionamento
sem inscrição estadual. Os fiscais
autuaram as empresas em mais
de R$ 149 mil e aplicaram multas
em valor superior a R$ 277 mil,
mediante lavratura de 57 termos de
apreensão de mercadorias, devido
a irregularidades praticadas para
suprimir ICMS. l

Reportagem
Marcelo Hollanda
Jalmir Oliveira
Elias Luz

Boni Neto
Rodrigo Ferreira
Gabriela Fernandes

FILIADO A

Raniere Pinheiro

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000 | REDAÇÃO: (84) 3027-1690 | PUBLICAÇÕES: publica@agorarn.com.br

14.03.2019

POLÍTICA 3

QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br

FACA
, O
MEGAVESTIBULAR
'
ESTACIO
E

GANHE

70%

de bolsa

Agência Sapiens Ponta Negra | Augusto César

'

*

DURANTE TODO O CURSO
'

PROVA 16 DE MARÇO

Inscreva-se
www.estacio.br

Informações
99625 1760 (whatsapp)

ALEXANDRINO
AV. ALEXANDRINO DE ALENCAR, 708
PONTA NEGRA
AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE
ZONA NORTE
RUA HENRIQUE DIAS (Rua em Frente ao Atacadão), 305
*Mais informações em www.estacio.br/regulamentos

4

ATUALIDADES

QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br

14.03.2019

LIMINAR

José Aldenir / Agora RN

TJRN decide suspender cobrança
da nova “Taxa dos Bombeiros”
Motoristas potiguares que pagaram o valor ainda terão de esperar a análise
do mérito da questão para ingressar com pedido de ressarcimento da taxa
José Aldenir / Agora RN

O Pleno do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Norte (TJRN) suspendeu nesta quarta-feira, 13, a cobrança da taxa de incêndio do Corpo
de Bombeiros, que incidiria sobre os
proprietários de veículos do Estado.
Por oito votos a seis, os efeitos
da Lei Complementar Estadual
nº 612/2017 foram suspensos até
o julgamento do mérito da ação. A
análise final ainda não tem data
definida para acontecer.
O julgamento fora suspendido
no dia 27 de fevereiro, com o placar
parcial de 7 votos a 6 pela suspensão. Durante a sessão de retomada,
nesta quarta-feira, a desembargadora Zeneide Bezerra proferiu o voto
contra a cobrança da taxa. Ainda
restaria o voto do desembargador
Cornélio Alves, mas a opinião dele
não influenciaria na decisão final sobre o caso, já que se formou maioria
pela derrubada da cobrança da taxa.
Com a medida, os motoristas
deixam de pagar a cobrança da
taxa via IPVA, sendo R$ 25 para
automóveis e R$ 15 para motocicletas. Quem já pagou a taxa, segundo
a Justiça, terá de esperar o julgamento do mérito. Caso a cobrança
seja derrubada definitivamente, os

WhatsApp não enviava áudio e fotos

TECNOLOGIA

Facebook, Instagram
e WhatsApp com
instabilidades

Desembargadores do RN decidiram derrubar cobrança por oito votos a seis
motoristas poderão ingressar com
ação de ressarcimento.
Através de nota, o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio
Grande do Norte (CBMRN) diz que
respeita o posicionamento da Justiça. A Corporação alega que a taxa
seria destinada a investimentos em
manutenção, modernização e rea-

parelhamento da instituição.
O Tribunal de Justiça, com a
votação desta quarta-feira, atendeu
a um pedido do Ministério Público
Estadual. Na solicitação de liminar, o órgão aponta que o serviço
prestado pelos bombeiros compõe
a segurança pública e, por isso, não
pode ser objeto de taxa. l

TRIBUTAÇÃO

Assembleia aprova projeto para dar
prêmios a contribuintes de ICMS

João Gilberto / ALRN

Deputados estaduais aprovaram
nesta quarta-feira, 13, o projeto de
lei 005/2019, que trata das alterações no programa Estadual de Educação e Cidadania Fiscal.
De acordo com o projeto, o Governo instituirá campanha de incentivo
à emissão de documentos fiscais por
estabelecimentos contribuintes do
ICMS, com a distribuição de prêmios a pessoas físicas consumidoras
de bens sujeitos ao ICMS e a entidades de fins não econômicos. Também prevê a concessão de desconto
no pagamento do IPVA a pessoas
físicas. O desconto previsto será estabelecido no percentual e condições
definidas em regulamento. l

Projeto prevê concessão de desconto no pagamento do IPVA a pessoas físicas

O Facebook e o Instagram
apresentaram problemas de
instabilidade nesta quarta-feira, 13,
no Brasil e em outros países. Os
usuários reclamavam no Twitter
de não conseguir acessar ou de
ter acesso limitado ao Facebook
e ao Instagram. Usuários também
relataram dificuldades em usar
alguns recursos do WhatsApp,
como enviar mensagens de áudio
ou mídias como imagens.
Por meio do Twitter, o Facebook
reconheceu o problema e disse que
está trabalhando na manutenção da
plataforma. “Estamos cientes de que
algumas pessoas estão atualmente
tendo problemas para acessar a
família de aplicativos do Facebook.
Estamos trabalhando para resolver
o problema o mais rápido possível”,
postou.
Em um post, a rede social - que
administra as três plataformas
- negou que a instabilidade foi
causada por um ataque cibernético
do tipo “DDoS”, como são
conhecidos os Ataques Distribuídos
de Negação de Serviço. Esse
tipo de ataque sobrecarrega os
servidores com uma alta demanda
de conexões.
Também houve relatos de
usuários de instabilidades no
Google Drive, mas o serviço foi
restabelecido rapidamente.
O Instagram anunciou que
“ocorreu um erro” e orienta a
“tentar novamente”. “Estamos
cientes de um problema que
impacta o acesso das pessoas à
integração agora mesmo. Sabemos
que isso é frustrante, e nossa
equipe está trabalhando duro
para resolver isso o mais rápido
possível”, tuitou a empresa.
Até o fechamento desta
edição, as três redes sociais ainda
apresentavam instabilidade. l
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Porto de Natal quer reaver certificado
de segurança para voltar a exportar
Companhia Docas do Rio Grande do Norte espera renovar o código internacional ISPS em até 90 dias;
exportações de frutas através do terminal potiguar estão suspensas desde o fim do mês de fevereiro
José Aldenir / Agora RN

O novo presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte
(Codern), almirante Elis Treidler
Öberg, projetou para 90 dias uma
série de mudanças tendo em vista
recuperar para o Porto de Natal o
ISPS (International Ship and Port
Facílity Security Code) perdido no
ano de 2014.
Trata-se do código de segurança internacional aplicável tanto
aos navios, quanto às instalações
portuárias, sem o qual não é possível se obter a certificação da
Organização Marítima Internacional (IMO).
A segurança virou palavra de
ordem no porto de Natal desde
que a Polícia e a Receita Federal
flagraram, no mês passado, dois
contêineres de frutas com mais de
três toneladas de cocaína.
Entre 2015 e 2017, a Codern
recebeu advertências por parte da
Receita Federal e, segundo o Agora
RN apurou, a qualquer momento o

Entre 2015 e 2017, a Codern recebeu várias advertências da Receita Federal
terminal deve receber uma notificação suspendendo toda e qualquer
operação de exportação e importação, tendo 20 dias para ingressar
com a defesa.
De início, o Almirante se propôs dobrar o número de câmeras
de monitoramento no porto, que
chegariam a 80, e número de guar-

das. E, a toque de caixa, fazer a
cotação para aquisição ou aluguel
de um equipamento que atenda as
exigências da Receita.
A ideia de reformar um scanner
da Receita para colocá-lo funcional
foi logo descartada e a de alugar
um equipamento, ressuscitada,
apesar do alto custo. “A máquina

TEMPO

Previsão é de mais chuvas até o fim
de semana em Natal, aponta Emparn
Reprodução / STTU

As águas de março, como diria o
clássico da Bossa Nova, não fecham
apenas o verão, mas também as
principais ruas e avenidas de Natal.
Com um média pluviométrica de
40 milímetros, segundo dados do
Centro Nacional de Monitoramento
e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), vários pontos de alagamento foram registrados na quarta-feira,
13, na capital potiguar.
Segundo a previsão do tempo,
o restante da semana será de céu
parcialmente nublado. De acordo
com a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária (Emparn), em
todo o litoral Leste do Rio Grande
do Norte as chuvas poderão ocorrer
a qualquer hora do dia, com maior
ocorrência durante o período noturno e início da manhã.
Ainda de acordo com a Emparn,
as fortes instabilidades tropicais

Natal registrou várias ruas alagadas
foram causadas pela presença da
Zona de Convergência Intertropical
(ZCIT), que estão atuando sobre a
faixa Leste e Costa Branca do Estado do Rio Grande do Norte.
A atual condição climatológica
também é responsável pelo aumento

de distúrbios atmosféricos, como os
raios, relâmpagos e trovoadas.
Em Natal, durante a quarta-feira, a região com maior volume de
chuvas foi a região Oeste, principalmente no bairro dos Guarapes, cujo
registro pluviométrico foi de 61,3
milímetros.
As chuvas também danificaram
semáforos nas principais vias da cidade do Natal.
De acordo com a Defesa Civil de
Natal, apesar das chuvas, não houve
registro de ocorrências graves.
Foram registrados vários pontos de alagamento na capital. Um
dos locais de grande acúmulo de
água foi na Avenida Lima e Silva,
nas proximidades do Viaduto do 4º
Centenário. Outro local com alagamento registrado foi no cruzamento
da Avenida Afonso Pena com a Rua
Mossoró, na zona Leste de Natal. l

é completamente obsoleta para a
função de identificar conteúdos”,
disse uma fonte da Receita.
O novo presidente da Codern
ainda não visitou o porto ilha de
Areia Branca, onde está baseada
toda a movimentação de sal do RN,
maior produtor e exportador brasileiro do produto.
Ali, segundo ele tem admitido,
os problemas são extremamente
graves e precisam ser atacados rapidamente. A um interlocutor, ele
teria dito que num terminal como
o porto ilha a manutenção deve ser
permanente, não periódica, e que
pretende tomar providências tão
logo tenha tempo.
“Pela primeira vez a gente sente que está tratando com alguém
que entende do riscado e que nos
dá esperança sobre a possibilidade
de trazer de volta a navegação de
cabotagem para Natal”, afirma o
presidente do Sindicato dos Estivadores, Lenilton Caldas. l

LEVANTAMENTO

Transporte público
registra maior número
de casos de assédio
De cada dez mulheres, quatro
(40%) avaliam o transporte público
como o lugar onde elas mais
correm risco de sofrer algum tipo
de assédio. Outras 25% já sofreram
assédio no transporte coletivo. É
o que mostra a Pesquisa MulherViver na Cidade, com parceria do
Ibope. Para 23% das mulheres,
a rua é um local de risco, e 11%
temem o assédio em bares e casas
noturnas. A pesquisa entrevistou
416 mulheres de 16 anos ou mais,
na cidade de São Paulo, entre os
dias 4 a 21 de dezembro de 2018,
e constatou que pelo menos 13% já
passaram por alguma abordagem
desrespeitosa – foi agarrada,
beijada ou outra situação sem
seu consentimento. Estudo tem o
objetivo de desenvolver campanhas
educativas para enfrentar esta
prática criminosa. l
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O coração é um
caçador solitário”
Carson Smith McCullers,
escritora, EUA (1917-1967).

serejo@terra.com.br

PALCO

CAMARIM

>> Fome. O prefeito Álvaro
Dias ainda vive a quarta-feira de cinzas tendo que
equacionar a dívida da
Prefeitura junto a alguns
fornecedores da merenda
escolar. A fome é a pior de
todas as aulas.

>> Estilo. O ex-deputado
Rogério Marinho continua na
ira contra os sindicatos, como
se buscasse a extinção da
ação sindical. Segunda a Veja, é dele a idéia da contestar
os acordo dos dissídios.

>> Aliás. Na área da educação, vendida nos últimos
anos como um paraíso, os
problemas não são poucos
nem baratos. Mas Álvaro
prefere enfrentá-los com
a força do seu silêncio
enigmático.
>> ‘Alvoroço’. Será este o
título no cinema do romance
de Racine Santos ‘Macaíba
em Alvoroço’. Iaperi Araujo
concluiu o roteiro que mereceu os elogios do crítico de
cinema Valério Andrade.
>> Humor. Contardo
Calligaris, psicanalista e
colunista da Folha, cunhou
a expressão que define
as patriotadas do sempre
vigoroso Jair Bolsonaro:
patriotice. O patriotismo
elevado ao patético.
>> Aliás. Por falar nas coisas da grande moda, de Paris
vem a notícia que o novo
tema do look da temporada
é inspirado nos uniformes de
caça e guerra. Nossas capivaras vão virar caçadoras.
>> Rastros. Os olhos
atentos dos pesquisadores
se voltam para o estudo
dos rastros. Como foi na
antiguidade, os rastros voltam a revelar os caminhos
humanos. Mas, agora, nas
trilhas virtuais.
>> Poesia. Da poetisa
Sarah Kersley, por entre
as páginas da Tipografia
Oceânica: “A tarde não
tem lugar / para quem olha
os próprios pés e o sol / se
põe com pressa no final do
expediente”.

Por delicadeza
Com o tempo, Senhor Redator, a gente vai percebendo que
é verdadeira a revelação do poeta
Arthur Rimbaud - é possível perder
a vida por delicadeza. Ele confessa
que a perdeu e foi assim, exatamente assim, vendo fugir as ‘primaveras plenas e floridas’. A vida
nos cerca dos mais doces amavios,
mas, muitas vezes, não nos faz donos para sempre. Vem o outono,
tangido pelo tempo cinza, e os
sonhos ficam pardos, bastardos de
um mundo preso pelo abandono.
As coisas possíveis são ao mesmo tempo impossíveis, e tudo porque viver é apenas uma sensação.
Se há certezas e incertezas a vida
inteira, é porque a vida não se faz
tão sincera como um varal de roupas expostas aos olhos do mundo
sob o sol da vida que a tudo ilumina e revela. Depois, ninguém resiste à fortuna dos sonhos se neles
não pressentir algo de profundamente indispensável. Nada é inadiável se não tem dentro si mesmo a
inenarrável força do desejo.
Li não sei quando e já não
lembro onde, que a vida esconde
um labirinto de suspeições. Seguir
a trilha é tentar deslindar seus
mistérios. No labirinto, a solidão
é invencível. Caminha-se sozinho
e sozinho nos é dado, ou não, o
mundo e seus atavios. Como Rousseau nos seus velhos devaneios
de caminhante solitário, todo
mundo tem, de verdade ou não,
pouco importa, uma ilha. E nela
caminha. Com a alma quieta ou
arrebatada pelas mais estranhas
sensações.

Assim como todos correm o
risco do poeta de Charleville, de
perceber que há em tudo, até nas
mais delicadas amizades, uma
beleza suave e fugidia. E como
ele mesmo avisa, uma vez esquecidas, vão-se as primaveras. Não
naquele sentido vulgar da canção
popular dos que partem levando
a saudade e dos que ficam chorando de dor. Não. De algo mais
profundamente
imprescritível,
além do tempo, se visto nas horas
que passam, as horas desse tempo comum.
Umberto Eco, no ensaio sobre
o segredo, ele que tanto acreditava
numa essencialidade da imperfeição, avisa que a revelação sempre
causa muito mais danos a quem
revela, e só algumas vezes a quem
recebe a revelação. Tenho impressão, pode ser mesmo só a impressão, ninguém administra segredos
inconfessáveis sem viver o perigo
da revelação e de perdê-los. Deve
haver, entre a dor e o prazer, uma
misteriosa fraternidade que reinventa a arte de viver.
No fim, e ao cabo, um cronista, e se inutilmente lírico, sempre
fracassa nos insondáveis labirintos
das almas objetivas. Se seus fracassos são humanamente compreensíveis, também o são imperdoavelmente presos ao jogo da vida, esse
jogo de todo dia. Voltando a Rimbaud, cada um, à sua maneira, perde a vida por delicadeza. Uns mais.
Outros menos. Alguns a perdem
por nada. Como os pássaros que
cantam inutilmente para as águas
cansadas de um lago sem vida.

>> Cena. Caminhemos na trilha da exclusão: o ex-prefeito Carlos Eduardo está impedido de disputar a Prefeitura de Natal. Sua mulher, Andréia
Ramalho, também. O prefeito Álvaro Dias é do PMDB e não do PDT, o
partido de Alves que teve em Natal a maioria consagradora de noventa
mil votos. Restam as dúvidas que só serão dirimidas no final do primeiro
semestre de 2020, ano da eleição: Alves apoia Dias? E Dias, sem Alves,
ganha a eleição aqui em Natal?

>> Como. Os sindicatos,
em nome da sobrevivência, vinham pactuando a
contribuição legitimados por
sob a orientação da Justiça
do Trabalho. Mas Rogério
quer impedir com a PECBolsonaro.
>> Efeito. Na estratégia
a obsessão cega. Cegou
Napoleão e depois Hitler.
O radicalismo impediu que
Rogério Marinho não fosse
um regente da orquestração
entre fortes e fracos. Uma
pena.
>> Grana. O problema
maior não é conseguir grana
federal. A área de segurança
tem hoje cerca de R$ 120
milhões para investir. O desafio é ter recursos para uma
manutenção do seu aparato.
>> Exemplos. A segurança problemas orçamentários os mais simples,
como recursos para pagar
as diárias operacionais,
manutenção de viaturas
e combustível. É ai que o
aparelho policial falha.
>> Creia. No Detran é
assim: os funcionários não
param o rodízio de oito da
manhã às dezoito da noite,
todos lá. Não adianta: tem
a clínica médica que não
atende entre uma e quatro
da tarde.
>> Pior. Depois de três
filas e tudo pago, ouve
que aquela clínica, das 13
às 16h, só atende noutro
shopping. O cidadão tenta
marcar para o médico que
está atendendo no Via
Direta. Não pode.
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GOVERNO CIDADÃO

Governo do RN fará ajuste em projetos
para garantir verba do Banco Mundial
Secretário Estadual de Gestão de Projetos e Relações Institucionais diz que projeto deixado pela
gestão Robinson Faria ultrapassa em US$ 14 milhões o limite oferecido pela instituição financeira
José Aldenir / Agora RN

O secretário estadual de Gestão
de Projetos e Metas e Relações Institucionais (Segai), Fernando Mineiro, afirmou que o programa Governo
Cidadão – que executa projetos no
Rio Grande do Norte com recursos
do Banco Mundial – que o momento
agora é de readequação do projeto
para que o governo possa receber
mais verbas.
De acordo com Fernando Mineiro, o valor aprovado pelo Banco
Mundial para o Rio Grande do
Norte é de US$ 360 milhões, mas
o projeto deixado pela gestão do ex-governador Robinson Faria foi para
US$ 374 milhões, ou seja, US$ 14
milhões, o que pode implicar no não
recebimento do recurso. “Faremos
a readequação para não extrapolarmos este limite e não perdermos
esta oportunidade. O empréstimo
pode ser feito em até dois anos e,
até o dia 15 deste mês, faremos esta
readequação”, frisou, em entrevista

Secretário de Gestão de Projetos e Metas e Relação Institucional, Fernando Mineiro
ao programa Manhã Agora, da rádio
Agora FM (97,9).
Para o titular da Segai, também
é preciso esclarecer que há um conjunto de obras inacabadas, como, por
exemplo, sete Centrais do Cidadão
que foram inauguradas, segundo

ele, sem estarem completas, faltando
água e energia. Situação semelhante
se dá em outras obras inauguradas
pelo ex-governador Robinson Faria,
com destaque para Biblioteca Câmara Cascudo, que está sem energia; o
Teatro Lauro Monte, em Mossoró,

NEGOCIAÇÃO

com cadeiras consideradas fora do
padrão; e o Hospital de Caicó, no
qual um tomógrafo foi comprado e
não há sequer uma sala para ele ser
colocado. “Vamos adequar o projeto
(Governo Cidadão) no limite do empréstimo, priorizando o que é mais
necessário”, disse o secretário.
Na avaliação do ex-deputado estadual por quatro mandatos, muita
coisa precisa ser corrigida em praticamente todas as secretarias do
Governo do Estado, porque a gestão
passada teria realizado inúmeros
pagamentos a empresas sem contratos. “Há um caos na contabilidade, e
os relatórios dos secretários não foram apresentados pelos secretários
que saíram. Além disso, técnicos da
Secretaria do Tesouro Nacional estiveram aqui para verificar esta situação, que é grave e necessita de ajuda nacional. São onze estados nesta
situação, e o caso do Rio Grande do
Norte é delicado”, frisou. l
Facebook / Reprodução

Juiz marca audiência de conciliação
com MP e Prefeitura sobre food trucks

Google Maps / Reprodução

O juiz da 6ª Vara da Fazenda
Pública de Natal, Francisco Seráphico Nóbrega, marcou para o dia 23 de
abril uma audiência de conciliação
para discutir a ocupação da área não
edificante de Ponta Negra. O espaço
fica em uma das margens da avenida Roberto Freire e abriga, em uma
determinada parte, proprietários de
food trucks (caminhões onde funcionam serviços gastronômicos).
Devem comparecer à reunião
o prefeito de Natal, Álvaro Dias, e
o procurador-geral do Município,
Carlos Castim, além do secretário
municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), Daniel Nicolau
Pinheiro, e um representante da
Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern).
O Ministério Público Estadual
cobra a regulamentação do uso da
área, contanto que não haja edificações, que a paisagem não seja

Deputado Benes Leocádio e o filho

INVESTIGAÇÃO

PM deve ser indiciado
pela morte do filho
de Benes Leocádio

Audiência deve acontecer no dia 23 de abril na 6ª Vara da Fazenda Pública
afetada e que os ocupantes sejam
submetidos ao controle da Vigilância Sanitária e da Prefeitura do
Natal. O órgão se baseia no Plano
Diretor da Cidade e demais legislações que classificam a região como
não edificante.

Desde 2016, Ministério Público
e Prefeitura do Natal negociam a
regulamentação do uso da área. O
Município alega dificuldades para
ordenar as atividades, que necessitam licenças e autorizações diversas,
não apenas da Semurb. l

Quase sete meses após
a morte do jovem Luiz Benes
Leocádio de Araújo Júnior, a Polícia
Civil concluiu que houve crime de
homicídio no caso do estudante de
16 anos. Os tiros teriam partido de
um policial militar.
O filho do deputado federal
Benes Leocádio morreu no dia 15
de agosto de 2018, durante uma
troca de tiros entre a Polícia Militar e
criminosos (dois adolescentes) que
haviam sequestrado Luiz Benes, na
zona Norte de Natal. l
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TRAGÉDIA EM SUZANO

Atiradores invadem escola, matam
pelo menos oito e cometem suicídio
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, João Camilo Pires de Campos, diz que ainda
não se sabe a motivação do crime. “É a grande busca”. Presidente Bolsonaro fala em “monstruosidade”
Reprodução

Pelo menos dez pessoas morreram durante um tiroteio dentro da
Escola Estadual Raul Brasil, em
Suzano, na região metropolitana de
São Paulo, nesta quarta-feira, 13.
Cinco dos mortos são alunos do ensino médio. Entre as vítimas, há ainda
duas funcionárias. O proprietário
de uma loja de veículos próximo ao
local do crime, que era tio de um dos
assassinos, também foi morto. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, os atiradores cometeram suicídio
dentro do escola.
O tiroteio aconteceu pouco depois das 9h. Os assassinos, de acordo
com a polícia, são Guilherme Taucci
Monteiro, de 17 anos, e Henrique de
Castro, de 25 anos. Encapuzada, a
dupla invadiu o colégio e iniciou os
disparos. Os tiros deixaram outras
nove pessoas feridas, todos alunos
da escola.
“Achamos que era bomba. Mas
daí vimos uma pessoa caindo na
escada e logo percebemos que eram
tiros. Eu tenho quase certeza que conheço um dos atiradores. Ele tinha

até a casa dos assassinos e recolheram pertences deles para auxiliar na
investigação. Durante a noite de ontem, foi realizada em frente à escola
onde o crime aconteceu uma missa
em homenagem às vítimas. Pessoas
renderam homenagens e deixaram
flores na porta do colégio.

Guilherme Taucci, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25, fizeram os disparos
umas ideias radicais”, disse um aluno que não foi identificado.
Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que o Pronto Socorro
Municipal recebeu crianças com ferimentos leves. Os feridos com maior
gravidade foram encaminhados ao
Hospital Luzia de Pinho Melo, em
Mogi das Cruzes, e ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba.

Até a conclusão desta reportagem,
novas mortes não haviam sido confirmadas.
O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, João
Camilo Pires de Campos, diz que
ainda não se sabe a motivação do
crime. “É a grande busca: qual foi a
motivação dos antigos alunos”, disse.
Nesta quarta-feira, 13, a polícia foi

EMBAIXADA

CONDOLÊNCIAS
Pelo Twitter, Jair Bolsonaro lamentou a tragédia em Suzano. Na
mensagem, o presidente chamou o
caso de “monstruosidade e covardia
sem tamanho”.
“Presto minhas condolências aos
familiares das vítimas do desumano
atentado ocorrido hoje na Escola
Professor Raul Brasil, em Suzano,
São Paulo. Uma monstruosidade e
covardia sem tamanho. Que Deus
conforte o coração de todos!”.
Antes de Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão também
lamentou o ocorrido em Suzano (SP)
e apontou os jogos violentos de videogame como influências negativas
para os jovens. l
Márcio Lucas / PMM

EUA acenam com parceria para
fortalecer turismo cultural no RN

Jean Paul Prates / Divulgação

O turismo no Rio Grande do Norte pode ganhar novo impulso, com a
ajuda dos Estados Unidos. O encarregado de negócios da embaixada
americana no Brasil, Willian Popp,
disse nesta quarta-feira, 13, que a
América tem interesse em fortalecer
o Museu da Rampa e o acervo da
fundação. Popp esteve reunido com o
senador Jean Paul Prates (PT-RN),
na sede da embaixada, em Brasília.
Jean Paul destacou a importância de incentivar a visitação e o
fortalecimento dos museus que contêm acervos da 2ª Guerra Mundial.
Ele ressaltou que o Brasil e os EUA
têm acervos de valores vultosos tanto do ponto de vista histórico quanto
cultural. “Precisamos fortalecer o
intercâmbio cultural entre o Brasil e
o Estados Unidos, além de fomentar

Entrega começou por Traíras

CORTE DE TERRA

Comunidades de
Macaíba começam
a receber cheques

Senador Jean Paul Prates (dir.) discutiu assunto com representante de embaixada
o turismo entre os dois países”, disse.
Popp informou ainda que, nos
dias 27 e 28 de março, uma equipe
do consulado dos Estados Unidos
no Recife visitará Natal. “Queremos

buscar formas de atrair o público
americano e brasileiro”, disse. No encontro, Jean Paul destacou a importância da construção de uma relação
diplomática entre os dois países. l

A Prefeitura de Macaíba
começou a entrega dos cheques
referentes ao programa do Corte
de Terra 2019. São beneficiados,
inicialmente, pequenos produtores
do distrito de Traíras e das
comunidades vizinhos.
As demais localidades também
serão contempladas, conforme
cronograma elaborado e distribuído
nas comunidades. l
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ELEIÇÃO MUNICIPAL

Carlos Augusto Maia prega união da
oposição em Parnamirim para 2020
Ex-deputado recorda que, em 2016, a gestão que venceu tinha aproximadamente 30% do eleitorado
e os outros 70% eram de diversas oposições - que sequer se uniram e acabaram sendo derrotadas
Eduardo Maia / ALRN

Ele não é pré-candidato e diz
não almejar disputar a eleição
para a Prefeitura de Parnamirim
no próximo ano por acreditar que
ainda é cedo para falar do assunto, mas também não descarta sair
do páreo visando à sucessão municipal. Ex-vereador na cidade,
ex-deputado estadual e agora presidente da Junta Comercial do Rio
Grande do Norte (Jucern), Carlos
Augusto Maia afirma que trabalhará para fortalecer a economia
da Parnamirim.
Durante o programa “A hora é
agora – primando pela verdade”,
apresentado por Renato Dantas
na rádio Agora FM (97,9), com a
participação dos jornalistas Joaquim Oliveira e Jalmir Oliveira,
Carlos Augusto Maia explicou
que, apesar da crise, Parnamirim
continua sendo o terceiro maior
município do Estado em termos
populacionais e econômicos.
O ex-deputado lembrou que a
população da cidade é de “quase
300 mil habitantes” (são 255,7 mil,
segundo a última estimativa populacional divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) e que a cidade deixou de ser

Ex-deputado estadual disputou Prefeitura em 2016 e perdeu para Rosano Taveira
um “dormitório” porque o comércio
cresceu, a indústria resiste e, além
do turismo, há a agricultura e a
pesca. “Temos várias faces de Parnamirim. Queremos que a da renda per capita maior se alastre para
os locais menos favorecidos”, disse
Carlos Augusto, que perdeu para
Rosano Taveira, atual prefeito, na
última eleição municipal.
O presidente da Jucern elencou o que seriam recentes “desres-

peitos” com os cidadãos de Parnamirim, uma delas a possibilidade
de retirada da feira livre de Pium.
“A feira estava há 30 anos no
mesmo local e isso acaba trazendo
desconforto para muitas pessoas.
Questões como essa não devem
ser ignoradas. O setor hortifrutigranjeiro é muito importante
para a economia de toda a região
metropolitana de Natal e isso não
deve ser negligenciado”, detalhou

22 DE MARÇO

Centrais convocam filiados para
greve contra reforma da Previdência

José Aldenir / Agora RN

As centrais sindicais estão
convocando os trabalhadores de
várias categorias para uma greve
geral na sexta-feira da semana que
vem, dia 22 de março, em protesto
contra a reforma da Previdência
do governo de Jair Bolsonaro.
“Além das centrais sindicais,
movimentos populares, estudantis, dos aposentados, de mulheres,
entre várias outras organizações
sociais, devem tomar as ruas do
país nesse dia, em defesa da aposentadoria e dos direitos da classe
trabalhadora”, disse a FUP em nota no seu site.
De acordo com a Federação

Nacional dos Petroleiros (FUP),
a mobilização do dia 22 será um
ensaio para uma parada maior,
programada para junho.
“É um aquecimento rumo a
uma greve geral contra a Proposta de Emenda à Constituição
06/2019, que acaba com os principais direitos previdenciários do
povo brasileiro”, critica a FUP,
destacando que a proposta do atual governo é pior que a do governo
passado, que foi derrubada pelos
trabalhadores, após uma greve em
abril de 2017, que protestava também pela reforma trabalhista que
no entanto foi aprovada. l

Protesto em Natal em abril de 2017

Carlos Augusto Maia, que vem
conversando com diversos segmento da sociedade do município,
embora considere muito cedo tecer
qualquer comentário visando à
eleição ano que vem.
Segundo Carlos Augusto Maia,
quem vier disputar a eleição no
fim do próximo ano deve começar
a trabalhar na união da oposição.
Ele recorda que, no pleito municipal passado, a gestão que venceu
tinha aproximadamente 30% do
eleitorado e os outros 70% eram
de diversas oposições que sequer
se uniram e acabaram derrotadas.
Já na última eleição para deputado estadual, Carlos Augusto
Maia destacou que, se houvesse
um número menor de candidatos
em Parnamirim, daria para ele e
Abidene Salustiano (PSC) terem
vencido. “Hoje, teríamos dois deputados estaduais em Parnamirim.
Agora não temos nenhum porque o
número de candidatos foi elevado.
É preciso rever estratégias políticas para Parnamirim”, explicou
Maia, que prepara o que classifica
como “Trampolim do Futuro”, plataforma de ideias para dinamizar a
economia da cidade. l

NATAL

Prefeitura implanta
piso salarial dos
agentes de saúde
A Prefeitura do Natal vai
implantar neste mês o piso
salarial dos agentes de combate
às endemias e dos agentes
comunitários de saúde.
Com isso, a Prefeitura, que
já pagava R$ 1.027,21 a esses
profissionais, passa a pagar retroativo
a 1º de janeiro o valor de R$ 1.250,
passando para R$ 1.400 em 2020 e
R$ 1.550 em 2021.
O Governo Federal, por força
de lei, repassa ao município 35%
do custo total da folha dos agentes,
mas Natal tem 1.455 agentes e o
Governo Federal só repassa o valor
correspondente a 899 agentes. l
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Acusados de matar Marielle não pretendem fazer delação
Advogado que atua
na defesa de Lessa
afirmou que cliente
“sequer havia ouvido
falar em Marielle”
Advogados do policial militar
reformado Ronnie Lessa e do ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz,
acusados pelo assassinato da verea-

Polícia Civil / Divulgação

dora Marielle Franco e do motorista
Anderson Gomes, negaram que seus
clientes pensem em fazer delação premiada. O advogado Henrique Telles,
que atua na defesa de Lessa, afirmou
ainda que o seu cliente “sequer havia
ouvido falar em Marielle”.
O governador do Rio, Wilson
Witzel, informou nesta terça-feira,
13, que o delegado responsável pelas
investigações do caso, Giniton Lages, não participará da segunda fase

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 010/2019 – PMT
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 EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
TOUROS/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos. Data/hora/local: 25 de março 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).
Touros/RN, 11 de março de 2019.
Thiago Antunes Bezerra
Pregoeiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO
RESULTADO 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 da documentação de Habilitação, da 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, teve o seguinte resultado : Empresas Consideradas
Inabilitadas : Engserv Comércio Serviços e Transportes Ltda, inscrita no CNPJ 06.984.317/0001-96, por apresentar
a Apólice do Seguro de Garantia de Participação, com validade inferior ao estabelecido no edital, descumprindo o
sub item 4.4.5.4; Sete Construções Eireli, inscrita no CNPJ 24.372.340/0001-01, por descumprir a alínea “c”, do item
4.4.2 – Qualificação Econômica Financeira, uma vez que deixou de apresentar a prova de registro do Contador no
Conselho Regional de Contabilidade competente, através da apresentação da Certidão de Regularidade junto ao
CRC – Conselho Regional de Contabilidade, bem como por apresentar a Apólice do Seguro de Garantia de Participação, com valor inferior ao estabelecido no edital, descumprindo o sub item 4.4.5.1; L & M Construções e Serviços
Ltda – EPP, inscrita no CNPJ 28.886.148/0001-94, por apresentar a Apólice do Seguro de Garantia de Participação,
com valor inferior e também validade inferior ao estabelecido no edital, descumprindo os sub itens 4.4.5.1 e 4.4.5.4;
A3 Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 20.916.082/0001-26, por não apresentar o pessoal técnico nem
sua qualificação na Declaração de Indicação de Profissional Técnico, descumprindo a alínea “d”, do item 4.4.4 –
Qualificação Técnica; Francisco Jurandir de Lima Júnior – ME, inscrita no CNPJ 19.363.375/0001-44, por apresentar
a Apólice do Seguro de Garantia de Participação, com validade inferior ao estabelecido no edital, descumprindo o
sub item 4.4.5.4; Pelicano Comércio, Construções e Serviços Eireli – EPP, inscrita no CNPJ 06.089.757/0001-80, por
apresentar a Apólice do Seguro de Garantia de Participação, com valor inferior ao estabelecido no edital, descumprindo o sub item 4.4.5.1; Empresas Consideradas Habilitadas : RC Construções e Serviços Eireli – ME, inscrita no CNPJ
28.452.637./0001-38, , H & M Construções Ltda, inscrita no CNPJ 01.233.506/0001-03, J R Muniz Engenharia Eireli
– ME, inscrita no CNPJ 26.951.460/0001-99, Empreendimentos Construções e Comércio da Construção Ltda, inscrita
no CNPJ 07.275.651/0001-33 e IM Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ 07.188.930/0001-60. Abre-se o prazo recursal
de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de habilitação, conforme preceitua a alínea “a”,
inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. Caso, não haja interposição de
recurso na fase de habilitação, desde fica aprazada a abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas
consideradas Habilitadas para o próximo dia 22/03/2019, às 11:00 horas.
Márcio Gleidson Brito do Nascimento
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após
análise da documentação de Habilitação, da licitação : Tomada de Preços n° 004/2019, onde objetiva a
contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de pinturas e manutenção da cobertura
e instalações prediais do Ginásio poliesportivo Vereador Francisco Ionaldo da Silva, na sede deste
Município de Rio do Fogo/RN, teve o seguinte resultado : Todas as Empresas Foram Consideradas Habilitadas : IM Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ 07.188.930/0001-60, Empreendimentos Construções
e Comércio da Construção Ltda, inscrita no CNPJ 07.275.651/0001-33, Ágil Construções Comércio e
Serviços Eireli – ME, incrita no CNPJ 19.657.875/0001-99, A3 Construções e Serviços Ltda, inscrita no
CNPJ 20.916.082/0001-26 e IL Azevedo Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ 29.383.128/0001-63. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de habilitação,
conforme preceitua a alínea “a”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações
posteriores. Caso, não haja interposição de recurso na fase de habilitação, desde fica aprazada a abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas consideradas Habilitadas para o próximo dia
25/03/2019, às 11:00 horas.
Márcio Gleidson Brito do Nascimento
Presidente da Comissão de Licitação

de investigações.
Queiroz, Lessa e Alexandre Mota de Souza, que é amigo de infância
de Lessa e guardava fuzis em sua
casa no bairro do Meier, prestaram
depoimento nesta terça-feira, 13, na
Delegacia de Homicídios. Os depoimentos foram sobre porte ilegal de
armas e não sobre o caso Marielle.
A polícia afirma que não tem dúvidas de que os fuzis encontrados no
Méier eram de Lessa. l

Policial reformado Ronnie Lessa

ESTADO DO RIO GRANDE DO NOTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO
RESULTADO 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 da
documentação de Habilitação, da 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, teve o seguinte resultado : Empresas Consideradas Inabilitadas : Sete Construções Eireli, inscrita no CNPJ 24.372.340/0001-01, por descumprir a alínea “c”, do
item 4.4.2 – Qualificação Econômica Financeira, uma vez que deixou de apresentar a prova de registro do Contador no
Conselho Regional de Contabilidade competente, através da apresentação da Certidão de Regularidade junto ao CRC
– Conselho Regional de Contabilidade; L & M Construções e Serviços Ltda – EPP, inscrita no CNPJ 28.886.148/000194, por apresentar a Apólice do Seguro de Garantia de Participação, com validade inferior ao estabelecido no edital,
descumprindo o sub item 4.4.5.4; GFS Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 02.345.360/0001-50, por descumprir a alínea “c”, do item 4.4.2 – Qualificação Econômica Financeira, uma vez que deixou de apresentar a prova
de registro do Contador no Conselho Regional de Contabilidade competente, através da apresentação da Certidão de
Regularidade junto ao CRC – Conselho Regional de Contabilidade; ML Tavares Engenharia e Serviços – ME, inscrita
no CNPJ 22.721.933/0001-00, Por não apresentar na indicação do pessoal técnico a qualificação dos membros que
iria compor o corpo técnico, e ainda por apresentar a Declaração de Vistoria, Declaração de Fato Impeditivo e a apólice
de Seguro de Participação, referente a objeto e licitação divergente desta disputa concorrencial, ou seja, fez menção a
Tomada de Preços n° 002/2019 (Reforma da Escola Municipal de Pititinga), bem como o valor do Seguro totalmente
divergente do solicitado, descumprindo as alíenas “d”, “g” e “h”, do item 4.4.4 – Qualificação Técnica, do item 4.4.5.1,
respectivamente; M & S Empreendimentos e Serviços Ltda – EPP, inscrita no CNPJ 03.954.299/0001-01, por não apresentar o pessoal técnico nem sua qualificação na Declaração de Indicação de Profissional Técnico, descumprindo a
alínea “d”, do item 4.4.4 – Qualificação Técnica; A3 Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 20.916.082/000126, por não apresentar o pessoal técnico nem sua qualificação na Declaração de Indicação de Profissional Técnico,
descumprindo a alínea “d”, do item 4.4.4 – Qualificação Técnica; Francisco Jurandir de Lima Júnior – ME, inscrita no
CNPJ 19.363.375/0001-44, por apresentar a Apólice do Seguro de Garantia de Participação, com validade inferior ao
estabelecido no edital, descumprindo o sub item 4.4.5.4; Empresas Consideradas Habilitadas : RC Construções e Serviços Eireli – ME, inscrita no CNPJ 28.452.637./0001-38, Pelicano Comércio, Construções e Serviços Eireli – EPP, inscrita
no CNPJ 06.089.757/0001-80, H & M Construções Ltda, inscrita no CNPJ 01.233.506/0001-03, J R Muniz Engenharia
Eireli – ME, inscrita no CNPJ 26.951.460/0001-99, Empreendimentos Construções e Comércio da Construção Ltda,
inscrita no CNPJ 07.275.651/0001-33 e IM Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ 07.188.930/0001-60. Abre-se o prazo
recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de habilitação, conforme preceitua a alínea
“a”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. Caso, não haja interposição de
recurso na fase de habilitação, desde fica aprazada a abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas
consideradas Habilitadas para o próximo dia 22/03/2019, às 9:00 horas.
Márcio Gleidson Brito do Nascimento
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após análise da
documentação de Habilitação, da licitação : Tomada de Preços n° 003/2019, onde objetiva a contratação de empresa
de engenharia para realizar a construção de uma réplica do farol dos parrachos, a ser construído na entrada da cidade
de Rio do Fogo/RN, teve o seguinte resultado : Empresas consideradas Inabilitadas : IM Engenharia Ltda, inscrita
no CNPJ 07.188.930/0001-60, por ter apresentado a cópia da sua carteira Profissional junto ao CREA, onde contém
o seu CPF e a Cédula de Identidade do sócio Igor Bezerra Marinho, com sua autenticação digital vencida, descumprindo a alínea “c”, do item 4.1.1 – Habilitação Jurídica; Empreendimentos Construções e Comércio da Construção
Ltda, inscrita no CNPJ 07.275.651/0001-33, Por não apresentar a comprovação do Seguro Garantia de Participação,
descumprindo o subitem 4.4.5.1, do item 4.4.5 – Da Garantia da Proposta e Empresas Consideradas Habilitadas :
Ágil Construções Comércio e Serviços Eireli – ME, incrita no CNPJ 19.657.875/0001-99 e IL Azevedo Engenharia
Eireli, inscrita no CNPJ 29.383.128/0001-63. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira
interpor recurso na fase de habilitação, conforme preceitua a alínea “a”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n°
8.666/93, com suas alterações posteriores. Caso, não haja interposição de recurso na fase de habilitação, desde fica
aprazada a abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas consideradas Habilitadas para o próximo
dia 25/03/2019, às 9:00 horas.
Márcio Gleidson Brito do Nascimento
Presidente da Comissão de Licitação
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Alex
>> Chuva de raios. Ontem e hoje
o céu de Natal virou amostra grátis
do céu de São Paulo, tamanha foi
a intensidade de chuvas, raios e
trovoadas. A coisa foi tão séria
(nem precisa mais destacar os
alagamentos), que duas emissoras de
rádio, Cidade e CBN, saíram do ar.
As fotos nas redes pareciam dilúvio.

Medeiros

alexmedeiros1959@gmail.com

Oh, Suzano, choro por ti
Oh! Suzano
choveu a noite toda
no dia em que assisti,
o tom de voz do locutor
estava seco, engasgado
o sol se apagou na TV
as crianças apagadas
Suzano, eu choro

>> Golpe. Vai longe o tempo em
que a instituição mais respeitada
e eivada de respeitabilidade da
República era a Suprema Corte.
Até que surgiram Gilmar Mendes,
Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli
e Marco Aurélio Mello dispostos
a favorecer políticos corruptos,
enviando seus processos à Justiça
Eleitoral.

Oh! Suzano,
não chore por mim
não sou do Alabama
eu vim do Alecrim
pulei a bordo do lap top
e trombelado de susto
como um pai perdido
Vi o temor ampliado
no cheiro de morte
eu fecho os olhos
vejo Columbia e Alabama
seguro a respiração
Suzano, eu choro
Eu tive um sonho triste
na noite mais estranha
quando aqui trovejava
como os tiros na tua escola
descia uma colina
com crianças estiradas
e não era guerra de bolo
ou de trigo ou de mourisco

>> Mídia besta. Enquanto a velha
mídia pauta as redes sociais dos
garotos de Bolsonaro, a agenda do
maluco Zé de Abreu, os queixumes
de Jean Wyllys na Europa, os
desaforos virtuais de Olavo de
Carvalho, a equipe de Paulo Guedes
segue avançando as negociações da
Reforma da Previdência em Brasília.
>> Crime. “Marielle não foi morta
porque os atiradores não gostavam
dela. Alguém os contratou para
matá-la. O crime só estará realmente
esclarecido quando os mandantes
forem presos. Até lá, eles estão livres
para alugar outros matadores”. As
aspas são da ex-presidente Dilma
Rousseff no Twitter.

Eu tinha lágrimas nos olhos
tristeza vinda do norte
Oh, Suzano, teus garotos
mortos por outros garotos
aí perto ganhei uma menina
aí perto está meu menino
Suzano, eu choro
A vida vai acabando
aqui, aí, em New Orleans
novas iorques e parnamirins
basta olhar em volta
de Natal, Alabama, Suzano
valores desmoronando
um tempo sem porvir
civilização caída no chão
Oh, Suzano, choro por ti.

>> Castigo. “Celso Daniel não foi
morto porque os atiradores não
gostavam dele. Alguém os contratou
para matá-lo. O crime só estará
realmente esclarecido quando os
mandantes forem presos. Até lá,
eles estão livres para alugar outros
matadores”. As aspas agora são
minhas mesmo, retuitando a Dilma.
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>> Dia da Poesia. O que começou
em 14 de março de 1983 numa
pequena folha mimeografada hoje
é uma edição com 170 poetas. É a
Folha Poética criada por Aluízio
Mathias lançada hoje a partir das 8h
no TCP da Fundação José Augusto e
à tarde na Estação do Cordel (Praça
Padre João Maria).

PICARDIA NAS REDES
Fuzil entregue pelos correios é
coisa de cinema e é só a ponta do
spielberg.

O STF tenta abafar a Lava
Jato para a Lava Jato não
afobar o STF.

Uma mulher vai botar os pés
em Marte, mas mantendo a
cabeça na Lua.

(Pio Morquecho)

(Letícia Machado)

(Raphael Júlio Fontes)

“

A noite anda
batendo isqueiro
para acender
o cachimbo do
trovão”
Divulgação

(Jorge Fernandes)

>> Mais poesia. Tardinha de
hoje também tem o poeta Plínio
Sanderson puxando o cordão de um
cortejo poético no Centro Histórico,
nos moldes das passeatas de poesia
na fronteira dos anos 70/80. Outros
eventos rolam no Salão de Nalva
e no Bardallo’s. E no domingo tem
Venâncio Pinheiro na feira de Nova
Natal.
>> Prosa e verso. A partir
das 10h tem bate-papo poético
no Instituto Ágora da UFRN
(perto do setor 2) com os poetas
Antonio Ronaldo, Victor Hugo
Azevedo e Plínio Sanderson
e sob a coordenação das
professoras Cellina Muniz
e Tânia Lima. No centro do
debate desse dia especial, o
tripé poesia, riso e rebeldia.
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ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006,
Ed. Lagoa Center, Bloco B, sala 503-A, Lagoa Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, neste ato
representada por seu bastante procurador, ao final subscrito, vem NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE os abaixo qualificados, em obediência ao que determina a cláusula 13, caput, do
contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento da presente, efetue o pagamento do débito em aberto, cujo descritivo poderá
ser obtido junto à Notificante, acrescido das demais parcelas eventualmente vencidas, encargos legais e convencionais igualmente devidos, incidentes até a data de sua efetiva liquidação,
além dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito
e das custas à presente publicação. Ressalte-se que em caso de não obediência à presente,
a Notificante providenciará, nos termos da mesma cláusula 13, em seu item 13.2, a intimação
final de Vossa Senhoria para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, pagar o valor devido
referente ao saldo devedor, acrescidas dos juros, das penalidades e dos encargos contratuais,
além dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais imputáveis à unidade imobiliária, bem como das despesas de cobrança e de intimação.
Ultrapassado o prazo da intimação final acima referenciada, sem que tenha sido efetivado o
pagamento devido, estará Vossa Senhoria, para todos os fins, regular e formalmente constituído em mora, antecipando o vencimento total da dívida, resultando na consequente adoção das
demais providências previstas na Cláusula 14 do contrato supra mencionado, especialmente o
leilão público da unidade imobiliária, nos termos da Lei nº 9.514/97.

NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica a Sra. ILKA SUÉLY SILVA ALVES, CPF/MF 009.079.218-17,
NOTIFICADA a dar cumprimento quanto ao pagamento do valor remanescente
da compra dos LOTES 94, 95 e 96 do Loteamento Barra Nova em Pium, Município de Nizia Floresta/RN, realizada junto ao Sr. MARCOS DAKOWSKI, CPF
880.380.337-87 residente na Rua Ceará Mirim, 702, Tirol, Natal/RN, CEP. 59020240 no prazo de 15 dias sob pena de rescisão contratual com perda do sinal.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
CONFECCOES J. S. - CNPJ 19.044.952/0001-35, torna público que está requerendo ao
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO para uma Facção de Peças do Vestuário, localizado na Rua
Joaquim Araújo Sobrinho, n° 427 – Ivan Bezerra – Parelhas (RN) – 59.360-000.
Joselito dos Santos
Proprietário

Natal/RN, 08 de março de 2019.
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920

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. 008/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
DE OXIGÊNIO GASOSO COMPRIMIDO MEDICINAL EM CILINDRO COM CAPACIDADE DE
01 À 10M³, AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM CILINDRO COM CAPACIDADE DE 07 À 10M³ E
ÒXIDO NITROSO EM CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1,5M³ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES – UPA E SAÚDE BUCAL
DO MUNICIPIO DE MACAÍBA. A sessão pública dar-se-á no dia 27/03/2019 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, 13/03/2019. Pregoeiro/PMM.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público
que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item,
Processo Licitatório Nº. 009/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARAFÃO DE 20 LITROS, COPOS COM 200 ML
– CAIXA COM 48 UNIDADES E GELO PACOTE COM 05 KILO). A sessão pública dar-se-á no
dia 27/03/2019 às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão
disponíveis através do site: www.prefeiturademacaiba.com.br/servicos/licitacoes ou na sede
do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min.
Macaíba/RN, 13/03/2019. Pregoeiro/PMM.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Federação Potiguar de Tênis de Mesa, CNPJ 05.786.863/0001-50, convoca todos os
atletas e clubes filiados, diretores, membros do conselho fiscal e a quem mais possa interessar, para a Assembleia Geral Ordinária que realizar-se-á no dia 26/03/2019, em 1ª chamada
às 16:15h e em 2ª chamada às 16:45h, na Rua Raimundo Chaves, 2182, Sala 501, Candelária, Natal/RN (Empresarial Candelária), quando serão tratados os seguintes assuntos:
apreciação da prestação de contas e relatório de atividades realizadas no ano de 2018; apresentação do calendário esportivo 2019; apresentação dos valores de inscrições dos eventos
da federação para 2019.
Tiago J. M. P. Silva
Presidente

VARIEDADES

14

QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br

14.03.2019
TV Globo / Reprodução

BIG BROTHER BRASIL 19

Tereza fala de paredão: “Já sabia que eu ia sair”
Ex-sister deixou o jogo após paredão quádruplo inédito com Hariany, Alan e Carol Peixinho
Tereza foi eliminada do Big Brother Brasil 19 no paredão quádrulo
que disputou com Hariany, Alan e
Carol Peixinho. A ex-sister recebeu o
maior número de votos dos brothers
para deixar a casa e esteve no “Mais
Você” na manhã desta quarta-feira,

13, para falar sobre o programa.
A ex-sister disse que, depois da saída do Gustavo e do rompimento de seu
grupo, ficou jogando sozinha. Ela ainda
contou que já esperava sair do reality.
“Foi meu quinto paredão. Já sabia
que eu ia sair. Só estava esperando

ESPELHO DA VIDA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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Cobranças de instituições financeiras por
serviços prestados aos
clientes Listagem

A vida universitária
Cobre Colocar en(símbolo) feites em

Anfíbio
que habita lagoas
(pl.)

Eugênio implora para que Gustavo não desista de seu casamento com Cris/Julia, e afirma que o bebê não
nascerá. Eugênio se enfurece com Piedade. Bendita ajuda Cris/Julia a fugir de Eugênio. Pat pede perdão a
Michele e as duas reatam a amizade.

VERÃO 90

João procura Jerônimo no hotel e garante que assistirá à queda do irmão. Jerônimo tem uma crise de
pânico. Mercedes humilha Gisela. Jofre disfarça sua preocupação com Lidiane, diante de Manuela.
Mercedes vai atrás de Quinzão e encontra Jerônimo com Luana na cama.

Posição
do parto
natural

Mordomo do
Batman
(HQ)

O país da
tequila
Conjunção
aditiva
Agência
Nacional
de Petróleo
(sigla)

Bosque;
floresta
Bela;
formosa

HORÓSCOPO

O solo
típico de
desertos

ARIES
(21/03 A 20/04)

Consoantes
de "boro"
Segue em
frente
O artista
como Di
Cavalcanti

Carreira poderá deslanchar, mas é possível que
se desentenda com colega de trabalho por falar
demais. Suas economias estarão protegidas. Na
conquista, pense bem antes de tomar uma atitude.

Manchar
(o batom)

TOURO
(21/04 A 20/05)

(?)-aid,
curativo
Contar (uma
história)

(?) Néri,
enfermeira
Marcha de
manobras

Seu jeito prestativo e cheio de energia vai
atrair a simpatia dos colegas de profissão.
Mas controle sua ambição. Entre amigos,
talvez surjam embates.

Cláudia
Ohana,
atriz
carioca

Governante cruel e
injusto
Respira
com dificuldade
Forma do (?) entre
chapéu da nós: em
bruxa
segredo

Mattoso fica nervoso ao ver Mirtes. Jurandir se despede de Elisa. Aranha ouve Mirtes falando sobre o Tarja Preta.
Valentina pede que Marcos Paulo convença Gabriel a acreditar nela. Olavo e Laura fotografam as fórmulas que
encontram no laboratório. Marcos Paulo confessa a Valentina que se uniu a Gabriel.

Gratuito
Fausto
Silva, apresentador
Vitamina
de xampus
Nome da
letra "B"

Jeitosa

O SÉTIMO GUARDIÃO

(?) Stulbach, ator
Lipoaspiração (red.)

(?) preta,
certa graduação do
judô

Firma que
indeniza o
dono do
carro em
caso de
roubo

Errar,
em inglês
Não é?
(pop.)

Ouro, em
espanhol
Som
emitido
na risada

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Poderá se envolver em assuntos que não te
dizem respeito na carreira. Aja com discrição
com pessoa que acabou de conhecer. Na
união, atenção a desgaste com rival.

Aborrecer
Estação
de trens

CANCER
(21/06 A 22/07)

Pessoa
ou coisa
sensacional (bras.)

3/err — oro. 4/band. 5/legal. 10/habilidosa — seguradora.

3

Solução
L
D E C
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E
A
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C O N E
T
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G A R E

A
O C O
R A D
NA D
R E D
M A
L I D
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D
B
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T R A
AR R

T
R A S
O R A
L I PO
F S
T A
O S A
B R
V A I
A N D
C O
F A
R O
R IA R
A S O

BANCO

Ela esteve no “Mais Você” nesta quarta

NOVELAS

PASSATEMPO
Significado do
"L", em IML
Acidente comum de
casas condenadas

pegar minha bolsa para sair. No início
do programa, eu tinha um grupo, que
rompi na segunda semana. Quando
fiz isso, o outro grupo não me aceitou.
Fiquei só o tempo todo. Tentei conquistar pela barriga, cozinhei tanto
feijão ali (risos)”, completou. l

Aprenda a falar menos e observar mais no
trabalho, ainda que sinta vontade de agradar a
todos à sua volta. Seus pensamentos poderão
ficar confusos.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
Fase boa para firmar sociedade com alguém do
seu círculo de amigos. Será um dia produtivo.
Sua autoestima pode ficar abalada. Que tal dar
uma chance a paquera de outra cidade?

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
Se trabalha de forma autônoma, vai se dar
bem. Poderá levar a sério estudos e conselhos
de gente mais velha. Evite bate-boca nos
encontros familiares.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Vai precisar se controlar para não falar demais
no serviço. Seus planos precisarão esperar
um pouco para serem realizados. Pode fazer
programas para fugir da rotina com seu amor.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Procure controlar seu orçamento. Vai querer
curtir sua casa e pode dar mais atenção a
decoração do lar. Terá gosto pelos estudos e
irá se dedicar mais.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Você poderá trocar de emprego ou mudar de
cargo. Invista seu tempo nos estudos: valerá a
pena! Cuidado com falsas impressões, procure
relaxar mais. Na paquera, vai querer se arriscar.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
As atividades profissionais poderão sugar suas
energias, e um contato talvez lhe traga uma má
notícia. Com dinheiro, é possível que chegue
uma ajuda.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Não misture vida pessoal e profissional.
Tem tudo para alcançar sucesso naquilo em
que investir. Talvez, sinta vontade de fazer
mudanças no seu lar.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Mantenha a calma para evitar desilusão
no serviço. Assunto de contrato ou negócio
deverá trazer benefícios. Uma confusão de
sentimentos poderá atrapalhar a paquera.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP- N°. 003/2019
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – RN, torna
público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n°.
003/2019 e comunica que a sessão de abertura será as 13:00 horas do dia 28 março de 2019, em
sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA PNEUS E CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA
ATENDER A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN,
DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Maiores informações
pelo fone 0**84-3263-4181. Edital disponível no site: www.saomigueldogostoso.rn.gov.br.
São Miguel do Gostoso – RN, 13 de março de 2019.
ANTONIO MARCOS CATARINA
Pregoeiro Oficial

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ECHOENEGIA PARTICIPAÇOES S.A, CNPJ 24.743.678/0001-22, torna público que
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte – IDEMA a Licença de Instalação (LI), com prazo de validade até 05/02/2023,
em favor dos Parques Eólicos Vila Sergipe II e III com potência instalada total de
54,6 MV localizada no Lote 36 – Zona Rural, Serra do Mel.
EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0002-15, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema
as seguintes licenças:
* Licença de Operação (LO) para a 01 (um) poço de petróleo de código 7-CCZ-1-RN, localizado na
Comunidade Cordão de Sombra II, Campo Concriz, Zona Rural do Município de Mossoró/RN.
* Licença de Instalação e Operação (LIO) para a Linha de surgência do poço 7-CCZ-1-RN,
localizado na Comunidade Cordão de Sombra II, Campo Concriz, Zona Rural do Município
de Mossoró/RN.
Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte – Idema a Licença de Regularização de Operação (LRO) para o Acesso ao poço de
petróleo 1-ALC-4-RN, com 800 metros de extensão, localizado no Campo Periquito, Zona
Rural do Município de Governador Diz-Sept Rosado.
Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ECHOENEGIA PARTICIPAÇOES S.A, CNPJ 24.743.678/0001-22, torna público que
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte – IDEMA a Licença de Instalação (LI), com prazo de validade até 20/02/2023,
em favor do Complexo Eólico Vila Rio Grande do Norte com potência instalada
total de 63 MV localizada no Lote 34 – Zona Rural, Serra do Mel.
EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ECHOENEGIA PARTICIPAÇOES S.A, CNPJ 24.743.678/0001-22, torna público que
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte – IDEMA a Licença de Instalação (LI), com prazo de validade até 18/01/2023,
em favor do Parque Eólico Vila Sergipe I com potência instalada total de 37,8 MV
localizada no Lote 36 – Zona Rural, Serra do Mel.
EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO
A firma MINERAÇÃO SERRANA LTDA - ME, de CNPJ: 22.095.022/0001-15, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO - Licença de Operação para a Indústria de Britagem de Rochas, localizada na Rod. RN 088-Km 5,5 – Parelhas –J. do Seridó – Caicó,
no município de Parelhas/RN.
WAGNER MOTA EULÁLIO LIMA
Dirtor Responsável

ESPORTES 15
JARDINS AMSTERDÃ
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
Dia: 26/03/2019, às 11 horas. Local: Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP:
59075-710, Segundo Leilão, se necessário, dia 27/03/2019, no mesmo local e horário. Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, estabelecido em Av.
Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59075-710, fone (84) 3205-0066/ (84) 9
9411-2140. Faz saber que devidamente autorizado pela vendedora ou fiduciária, designada
por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, venderá em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima
referidos, em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel
do leilão: Um terreno próprio, designado por lote 11(onze) da quadra 04(quatro), situado à
Alameda dos Jacarandás, lado par, integrante do empreendimento residencial denominado
“Condomínio Jardins Amsterdã”, situado à margem da Rodovia RN-313, lado par, no bairro
de Cajupiranga, em Parnamirim – RN, devidamente matriculado no 1º Ofício de Notas de
Parnamirim – RN sob o nº 57.227. O lance mínimo para venda em Primeiro Público Leilão
terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: R$477.835,45 (quatrocentos e
setenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sujeito
à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo Público Leilão será realizado também pelo valor da dívida e despesas: R$477.835,45
(quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco
centavos). A venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado
por transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro,
impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam sobre a transferência do imóvel,
correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. Caso o
arrematante, por qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação
e/ou comissão do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance anterior, até que
o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados,
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho
Leiloeiro Público Oficial

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERACÇÃO
Posto Lucrécia LTDA EPP, CNPJ 03.248.805/0001-47, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA, a
Licença de Operação (LO), com prazo de validade até o dia 31 de dezembro de 2023, em
favor do empreendimento de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Rua
Treze de Maio, S/N, Centro, Lucrécia/RN.
Maria Creusiene da Silva
Sócia proprietária
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COMANDO TÉCNICO

Respaldado por títulos, Zidane volta
para sacudir ambiente do Real Madrid
Missão do novo treinador é resgatar jogadores como Marcelo, Isco e Keylor Navas e levar novos
craques a Madri; fase atual é pior do que quando ele assumiu pela primeira vez, em janeiro de 2016
Divulgação / Real Madrid

Zidane reassumiu o Real Madrid na segunda-feira e comandou
nesta quarta-feira, 13, o seu primeiro treino no clube com um desafio
maiúsculo: administrar um final de
temporada melancólico após uma
sequência de vexames e reconstruir
o time para o segundo semestre. O
momento do Real é péssimo. O time
está 12 pontos distante do líder Barcelona no Campeonato Espanhol,
foi eliminado da Copa do Rei pelo
arquirrival e deu adeus à Liga dos
Campeões depois de ser goleado em
casa pelo Ajax.
A fase atual é bem pior do que
quando Zidane assumiu o Real Madrid pela primeira vez, em janeiro de
2016. Após a saída de Rafael Benítez, a situação era ruim no Campeonato Espanhol, mas o time ainda
estava vivo na Liga dos Campeões
e, inclusive, foi campeão europeu
naquele ano.

Técnico francês comandando treinamento no clube merengue, onde é ídolo
O problema é que desta vez
Zidane não conta com o talento de
Cristiano Ronaldo. Nove meses após
pedir demissão por entender que os
jogadores precisavam de um novo
treinador para não se acomodarem,

o francês assume agora o risco de
colocar em xeque as boas lembranças deixadas durante os dois anos e
meio em que comandou o Real entre
janeiro de 2016 e maio de 2018 e
conquistou três Ligas dos Campeões.

Zidane tem plenos poderes e
carta branca para renovar o elenco
do Real sem interferência de dirigentes. Por isso, o técnico francês já teria, segundo a imprensa espanhola,
entregue ao presidente Florentino
Perez uma lista de reforços para a
próxima temporada com os nomes
de Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Eden Hazard (Chelsea), Paul
Pogba (Manchester United), Lucas
Hernández (Atlético de Madrid) e
Sadio Mané (Liverpool).
Com respaldo para tomar decisões, o entusiasmo com o retorno de
Zidane ao Real Madrid é enorme.
“Ele está encantado de voltar e nós
estamos mais felizes do que ele,
certamente. Agora é preciso desejar
muita sorte a Zidane, embora desejar sorte a quem já ganhou tudo seja
complicado”, disse o ex-lateral Roberto Carlos, atualmente dirigente
das categorias de base do Real. l
Rafael Ribeiro / CBF

RELACIONADOS

ABC viaja ao Maranhão para encarar
Sampaio Corrêa sem quatro titulares

Andrei Torres / ABC FC

A comissão técnica do ABC definiu nesta quarta-feira, 13, depois do
último treino preparatório da equipe, a relação com os jogadores convocados para o jogo contra o Sampaio
Corrêa-MA, válido pela 6ª rodada da
Copa do Nordeste. O treinador alvinegro, Ranielle Ribeiro, relacionou
19 atletas para o importante desafio.
Para este jogo, o comandante
abecedista não poderá contar com
quatro jogadores considerados titulares na equipe: o zagueiro Adalberto, os laterais Ivan (direito) e Jonathan (esquerdo) e o meio-campista
Xavier. Todos eles foram avaliados
e vetados pelo departamento médico alvinegro em razão de desgaste
muscular.
CONFIRA A LISTA COMPLETA:
Goleiros: Edson e Saulo;
Lateral: Evandro;
Zagueiros: Mauricio, Henrique,
Yan e Wesley;

Brasil x Colômbia, em 2014

AMISTOSO

Seleção Brasileira vai
encarar a Colômbia
no dia 6 de setembro

Ranielle Ribeiro, treinador do ABC, durante partida no estádio Frasqueirão
Volantes: Anderson Pedra, Felipe Guedes, Joílson e Adrian;
Meias: Valdemir, Peu e Boris
Sagredo;
Centro-avantes: Rodrigo Rodrigues, Eder, Anderson, Wanderson e
Artur.

Sampaio Corrêa e ABC se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às
21h30, no Estádio Castelão, em
São Luís, capital maranhense. Se
vencer, o alvinegro natalense se
consolida a voltar para o grupo de
classificação do torneio. l

A Colômbia será adversária
do Brasil em amistoso no segundo
semestre, após a disputa da Copa
América. Nesta quarta-feira, 13, a
CBF anunciou que os colombianos
vão encarar a Seleção em amistoso
marcado para 6 de setembro e
que será realizado em Miami,
nos Estados Unidos. A Seleção
Colombiana é adversária recorrente
do Brasil, com 30 jogos disputados.
E o Brasil possui ótimo retrospecto,
com 18 vitórias. Um desses foi no
estádio de Miami, em setembro de
2014, com triunfo da Seleção por 1
a 0, gol de Neymar. l

