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Reajuste das tarifas em Natal 
engordou caixa das empresas
Plataforma Dados Abertos mostra que faturamento das operadoras de transporte público subiu após alta 
das passagens. MP investiga se Carlos Eduardo pediu propina de empresários para reajustar a tarifa.

SAÚDE 07

Natal tem 70% dos leitos de 
UTI do Rio Grande do Norte
Estado tem 601 leitos de UTIs. Destes, 271 pertencem à rede privada de saúde. 
Outros 330 são da rede pública. Ocupação é principalmente por pessoas idosas.

Conselho de Medicina comemora ampliação de unidades (como essa em Caicó), mas diz que número ainda é insufi ciente

Rayane Mainara / Governo do RN JÓIA 16

LEGALIDADE 10

Promessa do 
ABC, Gomes 
tenta brilhar
no Palmeiras

Estado lança 
portaria para 
regularizar 10 
mil motoristas

Goleiro tem apenas 18 anos

Jogador, que tem vínculo com 
o clube potiguar até 2022, se 
apresentou na quarta-feira ao 
clube paulista.

Transporte de passageiros 
em frete intermunicipal foi 
regulamentado pelo DER nesta 
quarta-feira, 12.

Quinta-feira,
13 de setembro de 2018 
Edição nº 388 | ano 2

TEMPO
MAX: 30 ºC 
MIN: 22 ºC
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Robinson afi rma 
que foi silenciado 
pelos adversários 
depois de assumir
Em sabatina, governador disse que 
recebeu “herança maldita” de Rosalba, 
mas que não teve a oportunidade de 
detalhar real situação do Estado.

Andrei Torres / ABC FC
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Coisas diferentes

Em suas decisões sobre o tema, juízes eleitorais têm frisado que 
há uma diferença importante entre fake news e publicações 
de cunho satírico nas redes sociais. Os magistrados têm 

classifi cado como fake news – e, assim, determinado a retirada desses 
conteúdos do ar – apenas “notícias falsas”, no sentido mais estrito do 
termo. Gozações com candidatos e piadas (algumas até de muito mau 
gosto) em páginas que não têm perfi l jornalístico entram na conta da 
liberdade de expressão.

>> Esclarecimento. Caso recente 
aconteceu com Fátima Bezerra, 
candidata do PT ao Governo do 
Estado. Ela havia pedido que a 
Justiça Eleitoral determinasse 
a remoção de um post em que o 
trafi cante Fernandinho Beira-
Mar era colocado como candidato 
do PT a deputado federal, o que 
evidentemente não é verdade. 
A Justiça negou o pedido, 
alegando que a página não era 
eminentemente jornalística e 
que se tratava de uma sátira 
com o fato de o ex-presidente 
Lula, presidiário de Curitiba, ser 
candidato do partido à Presidência 
da República à época.

>> Esconde-esconde. 
Candidatos a deputado federal da 
coligação 100% RN – encabeçada 
pelo candidato a governador 
Carlos Eduardo Alves – estão 
“liberando” seus eleitores a votar 
em quem quiser na majoritária. 
Até candidatos do próprio PDT, 
de Carlos Eduardo, tentam 
descolar sua imagem da do ex-
prefeito de Natal. “Sou do mesmo 
partido, mas não tenho nada a 
ver com ele”, disse um candidato 
anteontem, ao abordar eleitores de 
Parnamirim.

>> Malas prontas. O candidato 
do PDT à Presidência, Ciro 
Gomes, disse que em caso de 
eleição de Jair Bolsonaro (PSL), 
líder nas pesquisas de intenção 
de votos, ele sairá da política e 
não integrará oposição a ele. “(Se 
Bolsonaro ganhar) Eu vou desejar 
boa sorte a ele, cumprimentá-lo 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Por que um preso 
que liderou uma 

organização 
criminosa poderia 

ser candidato no 
Brasil?”

Álvaro Dias, candidato a 
presidente pelo Podemos, sobre o 

ex-presidente Lula

>> Visita. Candidato à 
Presidência pelo PSDB, o 
ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin cumprirá 
agenda no Rio Grande do 
Norte na sexta-feira, 14. A 
agenda ainda está sendo 
fechada com o PSDB local, 
mas tudo indica que o 
tucano – que é médico – fará 
uma visita à Liga Norte-rio-
grandense contra o Câncer, 
em Natal, onde ele atenderá a 
imprensa potiguar.

pelo privilégio e depois eu vou 
chorar com a minha mãe. Eu saio 
da política. A minha razão de 
estar na política é amor, paixão, 
confi ança. Se nosso povo por 
maioria não corresponder, vou 
chorar”, afi rmou nesta quarta-
feira, 12.

>> Convênio. O Tribunal de 
Contas e a Justiça Eleitoral do 
Rio Grande do Norte vão fi rmar 
na próxima semana um acordo de 
cooperação técnica com o objetivo 
de estabelecer o compartilhamento 
de informações sobre processos. 
O foco é agilizar a transmissão de 
dados sobre políticos condenados, 
sobretudo na Corte de Contas.

>> Pontes. A Câmara Municipal 
de Natal debate nesta quinta-
feira, 13, em audiência pública, 
a situação estrutural das pontes 
sobre o rio Potengi (de Igapó e 
Newton Navarro). O debate vai 
contar com representantes do 
Instituto Brasileiro de Avaliações 
e Perícias em Engenharia (Ibape), 
responsável por um amplo 
relatório de avaliação das pontes 
da capital do Estado.

>> Debate. O Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Rio 
Grande do Norte (Crea) entregou 
aos candidatos a governador a 
Carta da Engenharia, Agronomia 
e Geociências, um documento 
no qual constam recomendações 
ao próximo gestor para as três 
áreas. Os candidatos, por sua vez, 
fi zeram explanação sobre os seus 
programas de governo.

Adriano Machado / Reuters

W
ladem

ir Barreto / Agência Senado
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Acordo STTU / Seturn

Perfi l de Rogério Marinho

PT confi rma Haddad

App Feira em Casa

Estranho um carta anônima ser 
considerada nesse período. Bastou 
o homem crescer um pouquinho nas 
pesquisas, já aparece. Fato novo.
Medeiros Júnior
Comentário via Facebook

O povo de Natal quer saber a 
verdade! Abram a caixa preta do 
Seturn!
Tiago Euzebio
Comentário via Facebook

Estamos perdidos no quesito 
Governo.
Akira Jussiara
Comentário via Facebook

Não sei como as pessoas têm 
coragem de votar nesse cidadão 
depois de tudo que ele fez com a 
gente.
Claudio Bolsonaro Nascimento
Comentário via Facebook

O chefe da organização criminosa 
indicando outro membro da 
corrupção.
Junior Monteiro
Comentário via Facebook

Parabéns aos empreendedores. 
Levem a ideia ao Recife.
Angelo Calheiros
Comentário via Facebook

Se você acredita no Ibope, você 
acredita em Papai Noel e Coelhinho 
da Páscoa.
@professorcarlosaugusto
Comentário via Instagram



O governador Robinson Faria, 
candidato à reeleição pelo PSD, vol-
tou a culpar os senadores Garibaldi 
Alves Filho (MDB) e José Agripino 
Maia (DEM) de agirem para impe-
dir que recursos federais fossem en-
viados ao Rio Grande do Norte para 
ajudar no pagamento do funcionalis-
mo público.

Em entrevista à 96 FM e ao por-
tal Nominuto.com, Robinson disse 
que herdou um Estado muito mais 
“falido” do que imaginava e que não 
se arrepende de ter rompido com 

Rosalba Ciarlini ainda nos primei-
ros seis meses da gestão da ex-go-
vernadora, do qual era vice. “Recebi 
uma herança maldita e não tive a 
oportunidade de falar, porque essas 

famílias controlam a maior parte dos 
meios de comunicação”, criticou.

O governador ressaltou que, 
apesar das difi culdades, sua gestão 
realizou obras importantes. Na edu-

cação, ele destacou a criação de 49 
escolas em tempo integral e a cons-
trução de nove escolas técnicas. Na 
saúde, ele frisou a reforma de seis 
hospitais regionais, com criação de 
120 leitos, e a reabertura da mater-
nidade de Macaíba. Além disso, ele 
falou sobre programas de assistência 
social.

Quanto às fi nanças, Robinson 
registrou que, apesar das recomen-
dações, não demitiu servidores pú-
blicos para equilibrar as despesas. 
Segundo o governador, se ele tivesse 
seguido o conselho dos outros pode-
res, pelo menos 20 mil servidores te-
riam sido demitidos. Quanto ao 13º 
salário, Robinson disse que faltam 
25% do ano passado e que parte do 
valor deste ano já foi paga.

Por fi m, ele também lamentou o 
fato de não poder receber a antecipa-
ção dos royalties do petróleo. 
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Robinson diz que recebeu “herança 
maldita” de Rosalba e foi silenciado

ENTREVISTA

José Aldenir / Agora RN

Governador afirmou 
que não teve condições 
de mostrar situação do 
RN porque adversários 
controlam as mídias

Em sabatina, governador voltou a culpar senadores por atraso de salários
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Arrecadação das empresas de 
ônibus sobe 5% após reajuste

AUMENTO É INVESTIGADO

José Aldenir / Agora RN

Em junho, primeiro mês em que o aumento vigorou totalmente, empresas 
recolheram R$ 18,9 milhões em passagens. Reajuste é alvo de inquérito

Autorizado em maio, o reajus-
te da tarifa do transporte público 
provocou um aumento de 4,5% na 
arrecadação de junho das seis em-
presas de ônibus que operam em 
Natal. No primeiro mês em que o 
novo valor das passagens (R$ 3,65) 
vigorou durante 30 dias, as empre-
sas recolheram quase R$ 18,9 mi-
lhões, contra R$ 18,06 milhões em 
abril – quando as passagens ainda 
custavam R$ 3,35.

As informações estão na plata-
forma Dados Abertos, da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU). O portal mostra que, após 
o reajuste de maio, as empresas têm 
obtido ganho na arrecadação. Em 
julho, último mês em que os dados 
estão disponíveis, a receita ultrapas-
sou a marca dos R$ 19 milhões.

E o valor arrecadado com pas-
sagens nos meses de junho e julho 
poderia até ser maior, não fossem as 
férias escolares. O balanço da STTU 
mostra que, enquanto foram pagas 
mais de 2 milhões de passagens de 
estudantes em abril, esse número 
caiu para 1,5 milhão em julho. Os 
dados de agosto ainda não foram 
cadastrados.

Em contato com a reportagem, 
a STTU informou que a gerência 
da arrecadação das passagens fi ca 
a cargo das próprias empresas de 
ônibus – que têm custos operacio-
nais (combustíveis, manutenção dos 
veículos e salários, entre outras des-
pesas) e com tributos. Uma planilha 
com esses gastos foi apresentada em 
maio pelo Seturn – o sindicato das 
empresas – para pleitear o reajuste 
na tarifa.

O reajuste de maio nas tarifas 
do transporte público de Natal é alvo 
de uma investigação do Ministério 
Público do Rio Grande do Norte. A 
44ª Promotoria de Justiça apura se 
o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, 
candidato a governador pelo PDT, 
teria acertado o recebimento de pro-
pina para autorizar o aumento das 
passagens – o que benefi ciaria as 
empresas.

O pagamento das vantagens 
indevidas seria feito, segundo a 
investigação, pelo presidente do Se-
turn, Agnelo Cândido, por meio de 
doação eleitoral para a campanha 
de Carlos Eduardo ao Governo do 
Estado – não se sabe se ofi cialmente 

Passagem foi a R$ 3,65 em maio. MP apura se ex-prefeito recebeu propina em troca

ou via caixa dois. Um inquérito foi 
aberto para apurar o caso, mas toda 
a investigação está sob sigilo. Carlos 
Eduardo pode ter cometido improbi-
dade administrativa, se a negociação 
com o Seturn for confi rmada.

Em notas, Carlos Eduardo e a 
Prefeitura do Natal negaram irre-

gularidades no aumento da tarifa 
e afi rmaram que o reajuste seguiu 
critérios eminentemente técnicos. 
O ex-prefeito e a gestão municipal 
disseram também “estranhar” o fato 
de o inquérito para investigar o rea-
juste tenha sido defl agrado em meio 
ao processo eleitoral. 

ABRIL – Passagem R$ 3,35
Estudantes R$ 3.415.906,9 (2.009.357 passagens)
Vale transporte R$ 6.756.146,00
Inteira R$ 7.891.136,05
Tarifa social R$ 137.045,5
Total R$ 18.063.188,95
Quantidade de viagens 182.136

JUNHO – Passagem R$ 3,65
Estudantes R$ 3.259.011,80 (1.761.628 passagens)
Vale transporte R$ 7.229.135,25
Inteira R$ 8.404.442,55
Total R$ 18.892.589,60
Quantidade de viagens 174.948

JULHO – Passagem: R$ 3,65
Estudantes R$ 2.903.319,70 (1.569.362 passagens)
Vale transprote R$ 7.389.253,45
Inteira R$ 8.729.657,75
Total R$ 19.022.230,90
Quantidade de viagens 182.527

*Os valores de maio não constam na reportagem pois os dois valores de passagens 
(R$ 3,35 e R$ 3,65) foram praticados no mês, o que prejudica análise comparativa.

ARRECADAÇÃO DAS EMPRESAS*
SEGUNDOS
EM QUINZE

Site da Assembleia é 
invadido por hackers
O site ofi cial da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte 
foi alvo de um ataque de hacker 
nesta quarta-feira, 12. Para evitar 
que os invasores alterassem fotos 
e matérias que constam no portal, 
o Legislativo informou que tirou 
o conteúdo do ar. A Assembleia 
esclareceu ainda que os hackers 
não pediram dinheiro em troca da 
devolução de informações e que 
os dados da intranet continuam 
preservados no sistema.

ALRN / Reprodução

INOCENTADO

Fábio diz que sairá 
fortalecido após PGR 
arquivar investigação

O deputado federal Fábio Faria, 
candidato à reeleição pelo PSD, 
disse que entra na disputa eleitoral 
fortalecido após a Procuradoria-
Geral da República pedir para 
arquivar investigação contra ele por 
suposto recebimento de propina do 
grupo J&F via caixa dois eleitoral.

Faria afi rmou que o delator 
Ricardo Saud mudou sua versão 
três vezes e não apresentou provas 
sobre o pagamento de propina. O 
deputado também teceu inúmeros 
elogios ao seu pai – o governador 
Robinson Faria - que, em sua 
avaliação, está colocando na trilha 
do desenvolvimento.

Robinson também era alvo 
da investigação iniciada após a 
delação de Saud. “Também não 
há provas contra o meu pai e ele 
será inocentado”, disse ele, que 
acredita que o processo deverá ir 
para a esfera eleitoral, já que não há 
indícios de infração penal. 

José Aldenir / Agora RN

Deputado federal Fábio Faria (PSD)
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AVISO DE EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018

José Antônio de Medeiros Clemente
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

PROCESSSO Nº. 025/2018

Serrinha/RN, 10/09/2018.

O Município de Serrinha, através de seu Prefeito, torna público o REAPRAZAMENTO da sessão 
que ocorreria no dia 11/09/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
REALIZAÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DE PEDRA DE FOGO no município de Serrinha/RN. A nova data REAPRAZADA para 
readequação das propostas será no dia 26/09/2018 as 09:45h. O referido Reaprazamento se dá 
em virtude de adequação as planilhas orçamentárias. As novas planilhas encontram-se 
disponível mediante solicitação no email serrinha.rn.licitacoes@gmail.com.

Prisões de motoristas bêbados 
caem 52% no Estado, diz Detran

EFEITO DA LEI SECA

Detran RN / Reprodução

Houve diminuição de motoristas autuados por 
infração e de prisões por embriaguez ao volante

No Rio Grande do Norte, os mo-
toristas estão cada vez mais cons-
cientes sobre os riscos de dirigir sob 
o efeito de bebidas alcoólicas.

Segundo dados do Departamen-
to Estadual de Trânsito (Detran), 
em 2017 foram 3.959 motoristas 
autuados dirigindo alcoolizados. Até 
julho de 2018, foi registrada uma re-
dução de 52,64%, quando ocorreram 
1.875 autuações.

No que diz respeito as prisões, 
em 2017 ocorreram 91 no Estado e, 
este ano, foram registradas 64, com 
uma diminuição de 29,67%.

Para que se caracterize a situ-
ação de prisão é necessário a reali-
zação do teste e a detecção de valor 
positivo a partir de 0.34 mg/l.

De acordo com o capitão Isaque, 
as prisões com relação a embriaguez 
têm diminuído consideravelmen-

te ao longo dos anos, entretanto, o 
número de pessoas autuadas por se 
recusarem a fazer o teste tem au-
mentado na mesma proporção.

“Isso é em virtude de os condu-
tores terem medo de fazer o teste e 
serem presos. Elas evitam, o que não 
as isenta de punição, pois a multa é 
pesada: R$ 2.934,70”, explica.

Blitz da Lei Seca na capital potiguar

EDITAL DE LOTEAMENTO
Anna Cecília Guedes de Farias Cunha, Tabeliã e Registradora Titular do Serviço Notarial e Registral de Monte 

Alegre/RN, na forma da lei, etc., faz público, em cumprimento ao disposto no artigo 19, §3º, da Lei Federal nº 6.766/1979 
que a empresa loteadora Cabral & Cabral Ltda, por meio de seu representante legal, depositou perante esta Serventia 
localizada à Av. Juvenal Lamartine, 423, loja 03, Centro, Monte Alegre/RN, projeto e demais documentos relativos ao 
empreendimento denominado Loteamento Villa Verde, em face do imóvel de sua propriedade, sob matricula de nº 
1.888 constante do acervo imobiliário desta Serventia; imóvel este situado na Estrada que liga Monte Alegre ao Arenã, 
neste município de Monte Alegre/RN, na forma seguinte: Área total de 290.504,80m² (duzentos e noventa mil quinhentos 
e quatro vírgula oitenta metros quadrados) que correspondem a 29,05 hectares (correspondendo a 100% da área total 
do imóvel); sendo composto de 30(trinta) quadras, nomeadas de Q-01 a Q-30 sendo distribuídos em 775(setecentos e 
setenta e cinco) lotes edificáveis, com área líquida total de 158.307,95m² (correspondendo a 54,49% da área total do 
imóvel), 30(trinta) áreas de vias e calçadas, com área líquida de 82.046,77m²(correspondente a 28,24% da área total 
do imóvel), 13(treze) áreas verdes  e institucionais, com área líquida de 43.594,13m²(correspondendo a 15,01% da área 
total do imóvel); 01 Área de Preservação Permanente, com área líquida total de  6.555,95(correspondendo a 2,21% da 
área total do imóvel) e ainda 01 Lagoa para captação de águas pluviais, com área 3.424,57m² situada no interior na Área 
Institucional 13, tudo conforme descrições e características contidas no Memorial Descritivo. Outrossim, faz-se constar ato 
de aprovação por parte da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em data de 30 de junho de 2017, conforme Alvará 
de Construção de nº 023/2017 e Licença de Instalação e Operação nº 004/2015, datada de 14 de junho de 2018. As 
exigências; dispensas; proibições e ressalvas, inclusive a indicação para cada lote, contidas no memorial, ficarão fazendo 
parte integrante do registro respectivo. Havendo eventuais impugnações, estas deverão ser apresentadas perante esta 
Serventia de Monte Alegre/RN, no endereço acima indicado, dentro do prazo de 15(quinze) dias, contados da terceira e 
última publicação deste edital; contrariamente, não as havendo, será de imediato ultimado o ato de registro supracitado.

Monte Alegre/RN, 31 de agosto de 2018

Anna Cecília Guedes de Farias Cunha
Tabeliã e Registradora
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Presidente do STJ quer
Lula na penitenciária

O ministro João Otavio de Noronha, presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), disse ontem que a aplicação da 
Justiça pressupõe igualdade de tratamento, por isso defende 

que o ex-presidente Lula, condenado a pena de 12 anos e 1 mês de 
prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, deveria cumprir sua 
pena em um presídio, como qualquer apenado, sem a regalia da 
cela especial onde se encontra.

1 >> Como qualquer outro
“Esse cidadão” – disse Noronha, 
referindo-se a Lula – “deveria 
cumprir sua pena normalmente, 
como qualquer outro, em uma 
prisão”.

2 >> Prisão digna
O presidente do STJ ressalta que 
Lula não deve ser colocado “em um 
chiqueiro”. Para ele, as condições 
da prisão devem ser dignas.

3 >> Isonomia para Beira-Mar
A preocupação do ministro 
Noronha é com o precedente. Ou 
daqui a pouco “réus trafi cantes” 
podem pedir isonomia de 
tratamento.

4 >> Falta desencarnar
Noronha acha exagerada a atenção 
que se dá a Lula, inclusive na 
imprensa, o que contribui para 
difi cultar o cumprimento da pena.

>> Cara-de-pau à mineira 
O general Costa e Silva foi fulminado por 
uma trombose, em agosto de 1969, e os 
militares fi caram inquietos: não queriam 
empossar o vice civil, Pedro Aleixo. Outro 
mineiro ilustre, José Maria Alkmin, 
telefonou ao vice: ”É preciso resistir. 
Volte para Minas e vamos organizar um 
contragolpe.” Não adiantou: Aleixo não tomou posse. Tempos depois, Alkmin 
foi procurado pelo general Sizeno Sarmento, comandante do II Exército, com 
a gravação do telefonema a Aleixo. Alkmin não perdeu a naturalidade: ”Esse 
(Renato) Azeredo (deputado do PSD, como ele) é terrível! Sabia que imitava 
minha voz com perfeição, mas desta vez ele foi muito longe!”

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Pagar sozinhos 

esta conta 
é desvio de 

finalidade”
Afi f Domingos, presidente do 

Sebrae Nacional, contra a criação 
da agência de museus

>> Facada catapultou 
Bolsonaro, que crescerá 
mais
Jair Bolsonaro subiu bem 
mais do que apontava 
pesquisas divulgadas 
segunda-feira (10), segundo 
o especialista Murilo 
Hidalgo, do instituto Paraná 
Pesquisa. Ele avalia que a 
facada reverteu uma curta 
trajetória de queda de 
Bolsonaro. O Ibope divulgou 
ontem nova pesquisa, 24 
horas depois da primeira, 
“corrigindo” o crescimento 
de Bolsonaro de 20% 
para 26% e não 22%. A 
curva ascendente tende a 
continuar.

>> Enxugamento necessário
O presidente da Eletrobras, 
Wilson Ferreira Jr, admitiu que 
a estatal tem “até 2.400 funcio-
nários a mais” que o necessário 
e quer reduzir até o fi m do ano 
para 12 mil funcionários, metade 
do que havia em 2016.

>> Facada no Tesouro
Menos de uma semana após a 
facada em Bolsonaro, a Câmara 
aprovou relatório da MP que 
libera R$4,7 bilhões para 
hospitais fi lantrópicos e santas 
casas, como a que salvou o 
candidato.

>> Perdeu relevância
No dia em que foi substituído 
como candidato do PT a 
presidente, Lula foi apenas o 3º 
político mais citado relacionado 
às eleições no Twitter, segundo 
a FGV/DAPP. Perdeu feio para 
Ciro Gomes e Jair Bolsonaro.

>> ONU ignorou Lula
Nenhum outro órgão de Direitos 
Humanos na ONU se meteu 
no “caso Lula”, além do comitê 
de ativistas. São 23 órgãos 
envolvidos no assunto, incluindo 
o Alto Comissariado e a própria 
Assembleia Geral.

>> País insano
Ainda bomba nas redes sociais 
o vídeo em que Dilma afi rma, 
microfone em punho, que houve 
uma época em que no Brasil “os 
índios murriam sem assistência 
técnica”. E pensar que ela 
presidiu o Brasil...

>> Era o que faltava
Candidato ao governo do Pará, 
Helder Barbalho (MDB) foi 
denunciado por roubar celulares 
de um eleitor de 25 anos que 
o indagou sobre as acusações 
contra ele. Consta do Boletim 
de Ocorrência que ele invadiu a 
casa do rapaz à força. O caso foi 
revelado no site Diário do Poder. 

HUMBERTO

gsnegreiros@hotmail.com

GUSTAVO NEGREIROS

O judiciário é o grande protagonista 
da política brasileira. Isso só é possível 
porque o Congresso deixou de legislar, 
abrindo o vácuo de poder, que foi pron-
tamente ocupado.

Nessas eleições, o Ministério Públi-
co também quer ocupar um espaço es-

pecial, todos os dias no país estouram 
denúncias contra políticos. 

Acho certo investigar, tem mesmo 
que colocar quente nos casos de cor-
rupção que corroem os investimentos 
atingindo saúde, educação e seguran-
ça. 

Na forma de anunciar as investi-
gações a própria imprensa confunde o 
que é uma denúncia com uma simples 
portaria de abertura de procedimento in-

Protagonismo 
eleitoral 

vestigatório. Também há confusão entre 
ações de improbidade administrativa, de 
caráter civil, e as ações penais. São de-
talhes que faz a diferença e não se pode 
colocar tudo na vala comum. 

Não concordo com casos que acon-
teceram em 2010, 2012, 2014, 2016 e 
agora o Ministério Público vem oferecer 
denúncia. Justamente no período eleito-
ral. O que é muito sério.

Ficam duas sensações, a primeira 
de desleixo, só agora a denúncia é ofe-
recida, a segunda é a interferência no 
processo eleitoral. O que é muito grave.

A justiça deve ser dura, o MP tem o 
dever de investigar de forma minuciosa, 
mas existe vida fora do período eleitoral. 
Se pode atuar o tempo todo. 

Até consigo entender estardalhaços 
nas decisões judiciais, mas se o assun-

to é uma denúncia, aí que devemos ter 
cuidado, existe todo o processo para 
se provar. O direito de defesa. Uma 
portaria para denúncia de investigação, 
essa tem consistência mínima, mesmo 
porque no MP não tem contraditório e a 
função do órgão é acusar mesmo.

Mas tem que existir a responsabi-
lidade com o período eleitoral. O que 
esperou anos, pode esperar 45 dias do 
período eleitoral.

gsnegreiros@hotmail.com

GUSTAVO 
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Natal concentra 70% dos 
leitos de UTIs de todo o RN

SAÚDE

Rayane Mainara  / Governo do RN

Estudo do Conselho Federal de Medicina mostra 
que capital potiguar tem 423 leitos de internação   

Natal concentra 70% dos leitos 
de Unidades de Terapia Intensi-
va (UTIs) do Rio Grande do Norte, 
segundo dados divulgados na pe-
lo Conselho Federal de Medicina 
(CFM). A capital tem hoje 423 dos 
601 leitos de internação intensiva de 
todo o Estado. 

Segundo o estudo, Natal tem 
uma taxa de internação de 4,82 lei-
tos para cada grupo de 10 mil habi-
tantes. De acordo com a Associação 
de Medicina Intensiva Brasileira 
(AMIB), a proporção ideal é de um 
índice de 1 a 3 leitos de UTI para 
cada 10 mil habitantes. Do total de 
leitos da capital potiguar, 242 es-
tão disponíveis na rede pública de 
atendimento e outros 181 na rede 
privada. 

Ao todo, o Rio Grande do Norte 
tem 601 leitos de UTIs. Destes, 271 
pertencem à rede privada de saúde. 
Outros 330 são da rede pública. Ou 
seja, 46% dos leitos estão em hospi-
tais privados. De acordo com o CFM, 
embora o número de leitos de UTI 
tenha aumentado nos últimos oito 
anos, a quantidade ainda é insufi -
ciente.

Estudos estimam que 60% das 
ocupações dos leitos são de pacientes 
acima de 65 anos de idade e que o 
tempo médio de permanência desse 
grupo é sete vezes maior que o da 
população mais jovem. 

Ainda segundo o levantamento 
do sobre o número de leitos de UTI 
no Brasil, menos de 10% dos muni-
cípios brasileiros oferecem este tipo 
de leito pelo Sistema Único de Saúde 
- apenas 466 dos 5.570 municípios. A 
região Sudeste é a que concentra o 
maior número de leitos de UTI, tan-
to pelo SUS quanto na rede privada. 
São 23.636 (53,4%) das unidades de 
todo o país. 

Natal tem 242 leitos de UTI públicos

MPRN denuncia 19 pessoas 
pela morte do PM José Ildônio

INVESTIGAÇÃO

Facebook / Reprodução

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte denunciou à Justi-
ça potiguar 19 pessoas investigadas 
pela morte do policial militar José 
Ildonio da Silva, executado no dia 
16 de agosto na RN-117, entre as 
cidades de Caraúbas e Governador 
Dix-Sept Rosado, na região Oeste 
potiguar. Os investigados estão 
sendo denunciados pelos crimes de 
formação de quadrilha, latrocínio e 
roubo em continuidade delitiva.

O MPRN requereu a prisão pre-
ventiva de Antônio Alcivan Fernan-
des Júnior (“Juninho Mangueira”), 
Lucivan Dantas Rocha (“Lucivan 
Rabicó”), “Valdi da Cachoeira”, José 
Fernandes Filho (“Dedé do Fogo”) e 
Ronaldo da Silva Fernandes.

No caso dos investigados Tally-
son Dantas da Silva e Letícia Hellen 
Gouveia dos Santos, o Ministério 
pediu a conversão da prisão tempo-

rária em prisão preventiva. 
Os denunciados integram or-

ganização criminosa e é composta 
de mais de quatro pessoas, estrutu-
ralmente ordenada e caracterizada 
pela divisão de tarefas. 

As investigações apontam para a 
prática de outros crimes praticados 
pelo grupo, como roubos, latrocínios, 
homicídios, entre outros. 

Policial foi morto no dia 16 de agosto

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
EMPRESA: PROMONATAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
CNPJ: 09.431.340/0001-41
NIRE n˚. 24200475487
Ata de Reunião de sócios, realizada no dia 12 de setembro de 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 12 de setembro de 2018, na sede social, localizada na cidade 
de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Deputado Clovis Motta, nº. 3094, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 
59.064-430.

2. PRESENÇAS: Totalidade dos sócios, a saber: a PROMONATAL 2008, S.L., pessoa jurídica de direito privado de 
nacionalidade espanhola, inscrita no CNPJ sob nº. 09.377.772/0001-11, com sede e domicilio na C/ Joan Maragall, 
53-55, 6º prta. B, Girona – Espanha, sendo neste ato representada pelo seu Procurador, o Sr. JAUME GALI NO-
GUER, espanhol, casado sob regime de separação de bens, empresário, Portador do RNE n˚. V675361-I expedido 
pela DELEMIG/SR/DPF/RN e inscrito no CPF sob nº. 015.516.884-33, com domicilio profissional na Rua Deputado 
Clovis Motta, 3094, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59064-430, conforme procuração arquivada na JUCERN sob nº. 
24278083 por despacho em 23/04/2013; e a PUIGNOGUER, SL, pessoa jurídica de direito privado, de nacionalidade 
espanhola, inscrita no CNPJ sob nº. 13.283.321/0001-92, com endereço comercial em Avda. Montserrat, 12 bajos – Gi-
rona – Espanha, sendo neste ato representada pelo seu Procurador, o Sr. JAUME GALI NOGUER, acima qualificado, 
conforme procuração arquivada na JUCERN sob nº. 24278083 por despacho em 23/04/2013, Ficando esclarecido que 
o Conselho Fiscal não está instalado.

3. MESA: Presidente: PROMONATAL 2008, S.L., acima qualificada, neste ato representada por seu procurador Sr. 
JAUME GALI NOGUER, acima qualificado; – Secretária: PUIGNOGUER, SL, acima qualificada, neste ato representa-
da por seu procurador Sr. JAUME GALI NOGUER, acima qualificado.

4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato 
social, nos termos do disposto no artigo 1072, parágrafo 2º, do Código Civil.

5. ORDEM DO DIA: REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL da empresa PROMONATAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁ-
RIAS LTDA, conforme disposto nos artigos 1.082 e 1.084 e seus § 1º, § 2º e § 3º da lei 10.406 de 10.01.2002.

6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações: 

6.1. DA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Iniciando os trabalhos, o presidente da seção, demonstrou seu Capital 
Social atual, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), dividido em 2.000.000 (Dois milhões) de quotas, 
com valor unitário igual a R$ 1,00 (Um Real), sendo o valor de sendo o valor de R$ 1.768.248,00 (um milhão, setecentos 
e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais) dividido em 1.768,248 (um milhão, setecentas e sessenta e oito 
mil, duzentas e quarenta e oito) quotas de valor unitário igual a R$ 1,00 (um real); já totalmente integralizado em moeda 
corrente nacional do país; e a diferença no valor de R$ 231.752,00 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta 
e dois reais), dividido em 231.752 (duzentas e trinta e uma mil, setecentas e cinquenta e duas) quotas de valor unitário 
igual a R$ 1,00 (um real); a ser integralizado em moeda corrente nacional e/ou bens imóveis até Dezembro/2025; 
Excessivo em relação aos objetivos da sociedade e propôs sua redução para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
dividido em 100.000 (cem mil), quotas no valor unitário igual a R$ 1,00 (um real); ficando o novo valor do capital social 
distribuído conforme quadro abaixo.

6.2. DO REEMBOLSO DO CAPITAL SOCIAL: Será reembolsado conforme quadro abaixo, o capital social já inte-
gralizado em moeda corrente nacional do pais no valor de R$ 1.668.248,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e oito 
mil, duzentos e quarenta e oito reais) dividido em 1.668.248 (um milhão, seiscentas e sessenta e oito mil, duzentas e 
quarenta e oito reais) quotas de valor unitário igual a R$ 1,00 (um real).

6.3. DA DISPENSA DA INTEGRALIZAÇÃO: Fica dispensado de integralização o valor de R$ 231.752,00 (duzentos 
e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais), dividido em 231.752 (duzentas e trinta e uma mil, setecentas e 
cinquenta e duas) quotas de valor unitário igual a R$ 1,00 (um real), que tinha o prazo para integralização previsto para 
vencer-se em 31/12/2025; conforme cláusula terceira do aditivo nº. 05; cuja integralização não mais se efetuará em 
virtude da deliberação dos sócios em reduzir o capital social.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi à ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 

8. Mesa:

PROMONATAL 2008, S.L.
Neste ato representada por seu procurador Sr.

Jaume Gali Noguer
Presidente

PUIGNOGUER, SL
Neste ato representada por seu procurador Sr.

Jaume Gali Noguer
Secretária
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PATROCINADORES

PREPARAMOS DIVERSAS 
ATIVIDADES PARA VOCÊ. ESCOLHA 
A LOJA MAIS PRÓXIMA E CONFIRA 

A AGENDA EM NOSSO SITE.

PARTICIPE! 
DE 10 A 15/9.

OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 13/9/2018 E 14/9/2018OFERTAS DE DIAS02

Ofertas válidas para a loja Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 13 de setembro de 2018 a 16 de setembro de 
2018 (exceto as ofertas válidas por 2 dias) ou enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta 
edição. Fotos meramente ilustrativas. 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 para os pagamentos 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, CET (Custo 
Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alterações de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão 
sujeita a análise de crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao 
Cliente. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente.

BEBA COM MODERAÇÃO • 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.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

da semana 
do

Ofertas 
especiais 
para você 

fazer 
acontecer.

Ofertas 
especiais 
para você 

fazer 
acontecer.

OFERTAS VÁLIDAS DE 13/9/2018 A 16/9/2018OFERTAS DE DIAS04

UVA THOMPSON
UNIDADE C/ 500G 5,59

UNID.

R$

ABACAXI HAWAI
UNIDADE 2,99

UNID.

R$

MELÃO JAPONÊS
GRANEL 2,39

KG

R$

BETERRABA
GRANEL 1,99

KG

R$

BANANA NANICA
GRANEL 1,89

KG

R$

TOMATE ESPECIAL
GRANEL 1,69

KG

R$

MACAXEIRA
GRANEL 1,69

KG

R$

BATATA LAVADA
GRANEL 1,59

KG

R$ESPECIAL HORTIFRÚTI

CEBOLA BRANCA
GRANEL

0,99
KG

R$

CHUCHU
GRANEL

0,99
KG

R$

OFERTAS DESTE BOX 

VÁLIDAS DE 13/9/2018 

A 16/9/2018

OFERTAS DE

4 DIAS

1,19
UNID.

R$

Água sanitária 
Dragão 
Unidade c/ 1L

Coxão mole bovino
Peça, a partir de

12,79
KG

R$ 16,99
KG

R$ 69,90
UNID.

R$

Margarina 
Primor
Unidade c/ 15kg

Refrigerante 
Guaraná Antarctica
Garrafa c/ 2L

4,69
GARRAFA

R$

Farinha de trigo 
especial Primor
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$ 3,15
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

Biscoito recheado Treloso
Diversos sabores, unidade c/ 130g

0,98
UNID.

R$ Detergente em 
pó Bem-Te-Vi
Unidade c/ 500g 1,99

UNID.

R$

7,59
KG

R$Filé de peito de 
frango congelado
A partir de

Filezinho de frango 
congelado Aurora
Pacote c/ 1kg 9,39

PCT.

R$ Picanha bovina 
fatiada
A partir de 21,99

KG

R$ 7,98
KG

R$

Linguiça 
de frango 
congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

Hambúrguer 
Faroeste Aurora
Embalagem c/ 36 
unidades c/ 56g 19,89

EMB.

R$

16,99
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Guaraná Antarctica 
Caçulinha  
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 237ml

0,88
GARRAFA

R$

Cerveja Budweiser
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 343ml

Aguardente 
Pirassununga 51
Garrafa c/ 965ml

Rum Montilla
Garrafa c/ 1L

2,99
GARRAFA

R$ 7,15
GARRAFA

R$

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

0,89
PCT.

R$ 2,09
UNID.

R$

Creme de leite 
Piracanjuba
Unidade c/ 200g

3,19
UNID.

R$

6,49
UNID.

R$3,69
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Piracanjuba 
Unidade c/ 395g

Café Melitta
Pacote c/ 250g

4,19
PCT.

R$

35,90
UNID.

R$

Desodorante 
Aerosol Suave
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 150g

Creme dental Máxima 
Proteção Anticáries Colgate    
Unidade c/ 180g

Balde p/ gelo 
e cerveja
Capacidade: 
7,6L

Pneu Euzkadi
165/70 R13 79T

149,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Queijo 
mussarela 
Biana
Peça 19,90

KG

R$

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de
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OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 13/9/2018 E 14/9/2018OFERTAS DE DIAS02

Ofertas válidas para a loja Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 13 de setembro de 2018 a 16 de setembro de 
2018 (exceto as ofertas válidas por 2 dias) ou enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta 
edição. Fotos meramente ilustrativas. 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 para os pagamentos 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, CET (Custo 
Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alterações de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão 
sujeita a análise de crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao 
Cliente. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente.

BEBA COM MODERAÇÃO • 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.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

da semana 
do

Ofertas 
especiais 
para você 

fazer 
acontecer.

Ofertas 
especiais 
para você 

fazer 
acontecer.

OFERTAS VÁLIDAS DE 13/9/2018 A 16/9/2018OFERTAS DE DIAS04

UVA THOMPSON
UNIDADE C/ 500G 5,59

UNID.

R$

ABACAXI HAWAI
UNIDADE 2,99

UNID.

R$

MELÃO JAPONÊS
GRANEL 2,39

KG

R$

BETERRABA
GRANEL 1,99

KG

R$

BANANA NANICA
GRANEL 1,89

KG

R$

TOMATE ESPECIAL
GRANEL 1,69

KG

R$

MACAXEIRA
GRANEL 1,69

KG

R$

BATATA LAVADA
GRANEL 1,59

KG

R$ESPECIAL HORTIFRÚTI

CEBOLA BRANCA
GRANEL

0,99
KG

R$

CHUCHU
GRANEL

0,99
KG

R$

OFERTAS DESTE BOX 

VÁLIDAS DE 13/9/2018 

A 16/9/2018

OFERTAS DE

4 DIAS

1,19
UNID.

R$

Água sanitária 
Dragão 
Unidade c/ 1L

Coxão mole bovino
Peça, a partir de

12,79
KG

R$ 16,99
KG

R$ 69,90
UNID.

R$

Margarina 
Primor
Unidade c/ 15kg

Refrigerante 
Guaraná Antarctica
Garrafa c/ 2L

4,69
GARRAFA

R$

Farinha de trigo 
especial Primor
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$ 3,15
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

Biscoito recheado Treloso
Diversos sabores, unidade c/ 130g

0,98
UNID.

R$ Detergente em 
pó Bem-Te-Vi
Unidade c/ 500g 1,99

UNID.

R$

7,59
KG

R$Filé de peito de 
frango congelado
A partir de

Filezinho de frango 
congelado Aurora
Pacote c/ 1kg 9,39

PCT.

R$ Picanha bovina 
fatiada
A partir de 21,99

KG

R$ 7,98
KG

R$

Linguiça 
de frango 
congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

Hambúrguer 
Faroeste Aurora
Embalagem c/ 36 
unidades c/ 56g 19,89

EMB.

R$

16,99
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Guaraná Antarctica 
Caçulinha  
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 237ml

0,88
GARRAFA

R$

Cerveja Budweiser
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 343ml

Aguardente 
Pirassununga 51
Garrafa c/ 965ml

Rum Montilla
Garrafa c/ 1L

2,99
GARRAFA

R$ 7,15
GARRAFA

R$

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

0,89
PCT.

R$ 2,09
UNID.

R$

Creme de leite 
Piracanjuba
Unidade c/ 200g

3,19
UNID.

R$

6,49
UNID.

R$3,69
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Piracanjuba 
Unidade c/ 395g

Café Melitta
Pacote c/ 250g

4,19
PCT.

R$

35,90
UNID.

R$

Desodorante 
Aerosol Suave
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 150g

Creme dental Máxima 
Proteção Anticáries Colgate    
Unidade c/ 180g

Balde p/ gelo 
e cerveja
Capacidade: 
7,6L

Pneu Euzkadi
165/70 R13 79T

149,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Queijo 
mussarela 
Biana
Peça 19,90

KG

R$

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de
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Viagens intermunicipais passarão a 
ter frete regulamentado pelo DER-RN 

TRANSPORTE

Arquivo DER 

Esta medida, via 
portaria, vai retirar mais 
de 10 mil motoristas 
da clandestinidade na 
prestação deste serviço

O Departamento de Estradas de 
Rodagem do Rio Grande do Norte 
(DER-RN) vai regularizar o trabalho 
de motoristas que realizam o trans-
porte intermunicipal de passagei-
ros. Mais de 10 mil veículos atuam 
na clandestinidade. A portaria que 
regulamenta o chamado Serviço de 
Transporte Especial foi publicada 
na manhã desta quarta-feira, 12, no 
Diário Ofi cial do estado. 

A regulamentação dos motoris-
tas tem como objetivo facilitar as 
fi scalizações e evitar que esses pro-

fi ssionais trabalhem na ilegalidade. 
A medida não vai interferir na situ-
ação do transporte rodoviário no Es-
tado. “É uma espécie de transporte 
customizado, que chamamos de cir-

cuito fechado de porta-a-porta, volta-
do pra pessoas que têm difi culdade 
de ir para rodoviárias, por exemplo”, 
explicou o General Jorge Ernesto 
Pinto Fraxe, Diretor Geral do DER.

Caso os motoristas descumpram 
as recomendações da Portaria, per-
derão a autorização e podem ter os 
veículos apreendidos. “Atualmente o 
DER possui poucos agentes, mas fi r-
mamos uma parceria com o Coman-
do da Polícia Rodoviária Estadual e 
com a Polícia Rodoviárias Federal 
para que a fi scalização seja devida-
mente realizada”, contou General 
Fraxe.

Para atuar legalmente, os mo-
toristas devem protocolar, junto ao 
DER, um requerimento para au-
torização da prestação do serviço, 
acompanhado de documentos como 
laudos de vistoria dos veículos e pro-
va de regularidade fi scal, tributária 
e trabalhista. As solicitações podem 
ser feitas por pessoas jurídicas ou fí-
sicas, nas modalidades de fretamen-
to contínuo e eventual. Motoristas  
comemoraram a medida. 

DER exibe modelo de veículo, com pintura ofi cial, que será utilizado no serviço

Trabalhadores terão 
opção de crédito mais 
barato até fi m do mês

DINHEIRO

Agência Brasil 

Norma só vale para carteira assinada

Trabalhadores da iniciativa 
privada em difi culdades para 
quitar dívidas, limpar o nome, 
fazer pequenas reformas ou 
um novo investimento contarão 
até o fi m do mês com uma nova 
opção de crédito: o empréstimo 
consignado com uso do FGTS como 
garantia. A Caixa será o primeiro 
banco a operar a modalidade, que 
entra em funcionamento no dia 
26 de setembro. A nova linha de 
fi nanciamento terá taxas mais 
baratas e estará à disposição de 
36,9 milhões de trabalhadores com 
carteira assinada. Os juros não 
poderão ultrapassar à barreira dos 
3,5% ao mês. 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Gasolina nas refi narias da 
Petrobras sobe 1,02% 
Depois de uma semana sem 
reajustes no preço da gasolina, 
a Petrobras anunciou nesta 
quarta-feira, 12, aumento de 
1,02% no preço do combustível 
comercializado em suas refi narias.
A partir dessa quinta-feira, 13, o 
litro da gasolina passará a custar 
R$ 2,2294, dois centavos a mais 
do que os R$ 2,2069 cobrados 
desde 5 de setembro. No mês, o 
litro do combustível já subiu nove 
centavos, ou seja, 4,3% a mais do 
que custava no fi m de agosto (R$ 
2,1375).

José Aldenir / Agora RN
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ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
EMPRESA: FG CAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 08.979.093/0001-50
NIRE n˚. 24200457594
Ata de Reunião de sócios, realizada no dia 12 de setembro de 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 12 de setembro de 2018, na sede social, localizada na cidade 
de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Deputado Clovis Motta, nº. 3094, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 
59.064-430.

2. PRESENÇAS: Totalidade dos sócios, a saber: FONGAL GRUP SL, pessoa jurídica de direito privado, de nacio-
nalidade espanhola, inscrita no CNPJ sob nº. 08.901.161/0001-68, com sede na Rua Migdia, 37, 3º C, 17002, Girona 
- Espanha; neste ato, representada pelo seu bastante procurador, o Sr. JAUME GALI NOGUER, espanhol, casado 
sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, Portador do RNE n˚. V675361-I expedido pela DELEMIG/
SR/DPF/RN e inscrito no CPF sob nº. 015.516.884-33, com domicilio profissional na Rua Deputado Clovis Motta, nº. 
3094, Lagoa Nova – natal/RN – CEP: 59.064-430; conforme procuração arquivada sob nº. 24276379 por despacho 
em 01/04/2013; e o Sr. JAUME GALI NOGUER, acima qualificado, Ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não 
está instalado.

3. MESA: Presidente: JAUME GALI NOGUER, acima qualificado – Secretária: FONGAL GRUP SL, acima qualifica-
da, neste ato representada por seu procurador Sr. JAUME GALI NOGUER, acima qualificado.

4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato 
social, nos termos do disposto no artigo 1072, parágrafo 2º, do Código Civil.

5. ORDEM DO DIA: REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL da empresa FG CAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, conforme disposto nos artigos 1.082 e 1.084 e seus § 1º, § 2º e § 3º da lei 10.406 de 10.01.2002.

6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações: 

6.1. DA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Iniciando os trabalhos, o presidente da seção, demonstrou seu Capital 
Social atual, no valor de R$ 2.985.873,00 (dois milhões, novencentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três 
reais), dividido em 2.985.873 (dois milhões, novecentas e oitenta e cinco mil, oitocentas e setenta e três) quotas de 
valor unitário igual a R$ 1,00 (Um Real), sendo o valor de R$ 2.000.535,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco 
mil reais) dividido em 2.000.535 (dois milhões, quinhentas e trinta e cinco mil) quotas de valor unitário igual a R$ 1,00 
(um real); já totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país; e a diferença no valor de R$ 985.338,00 
(novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais), dividido em 985.338 (novecentas e oitenta e cinco mil, 
trezentas e trinta e oito mil) quotas de valor unitário igual a R$ 1,00 (um real); a ser integralizado em moeda corrente 
nacional e/ou bens imóveis até Dezembro/2025; Excessivo em relação aos objetivos da sociedade e propôs sua 
redução para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil), quotas no valor unitário igual a 
R$ 1,00 (um real); ficando o novo valor do capital social distribuído conforme quadro abaixo.

6.2. DO REEMBOLSO DO CAPITAL SOCIAL: Será reembolsado conforme quadro abaixo, o capital social já integrali-
zado em moeda corrente nacional do pais no valor de R$ 1.901.535,00 (um milhão, novecentos e um mil, quinhentos 
e trinta e cinco reais) dividido em 1.901.535 (um milhão, novecentas e uma mil, quinhentas e trinta e cinco mil) quotas 
de valor unitário igual a R$ 1,00 (um real).

6.3. DA DISPENSA DA INTEGRALIZAÇÃO: Fica dispensado de integralização o valor de R$ 984.338,00 (novecentos 
e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais), dividido em 984.338 (novecentas e oitenta e quatro mil, trezentas 
e trinta e oito mil) quotas de valor unitário igual a R$ 1,00 (um real), que tinha o prazo para integralização previsto para 
vencer-se em 31/12/2025; conforme cláusula quarta do aditivo nº. 06; cuja integralização não mais se efetuará em 
virtude da deliberação dos sócios em reduzir o capital social.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi à ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 

8. Mesa:

JAUME GALI NOGUER 
Presidente

FONGAL GRUP SL
Neste ato representada por seu procurador Sr.

Jaume Gali Noguer
Secretário

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
EMPRESA: PUIGNOGUER INCORPORAÇÕES LTDA.
CNPJ: 13.577.453/0001-27
NIRE n˚. 24200566849
Ata de Reunião de sócios, realizada no dia 12 de setembro de 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 12 de setembro de 2018, na sede social, localizada na cidade 
de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Deputado Clovis Motta, nº. 3094, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 
59.064-430.

2. PRESENÇAS: Totalidade dos sócios, a saber: a PUIGNOGUER, SL, pessoa jurídica de direito privado, de na-
cionalidade espanhola, inscrita no CNPJ sob nº. 13.283.321/0001-92 e Registro Mercantil sob nº. B17577362, com 
endereço comercial em Avda. Montserrat, 12 bajos – Girona – Espanha; neste ato representada por seu procurador, o 
Sr. JAUME GALI NOGUER, espanhol, casado sob regime de separação de bens, empresário, Portador do RNE n˚. 
V675361-I expedido pela DELEMIG/SR/DPF/RN e inscrito no CPF sob nº. 015.516.884-33, com domicilio profissional 
na Rua Deputado Clovis Motta, nº. 3094, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.064-430, conforme procuração arquivada 
na JUCERN sob nº. 24228378 em 27/04/2011; e o Sr. JAUME GALI NOGUER, acima qualificado, Ficando esclareci-
do que o Conselho Fiscal não está instalado.

3. MESA: Presidente: JAUME GALI NOGUER, acima qualificado – Secretária: PUIGNOGUER, SL, acima qualifica-
da, neste ato representada por seu procurador Sr. JAUME GALI NOGUER, acima qualificado.

4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato 
social, nos termos do disposto no artigo 1072, parágrafo 2º, do Código Civil.

5. ORDEM DO DIA: REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL da empresa PUIGNOGUER INCORPORAÇÕES LTDA, 
conforme disposto nos artigos 1.082 e 1.084 e seus § 1º, § 2º e § 3º da lei 10.406 de 10.01.2002.

6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações: 

6.1. DA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Iniciando os trabalhos, o presidente da seção, demonstrou seu Capital 
Social atual, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), dividido em 2.000.000 (Dois milhões) de quotas, 
com valor unitário igual a R$ 1,00 (Um Real), R$ 1.005.188,00 (Um Milhão, Cinco Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais) 
dividido em 1.005.188 (Um Milhão, Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Mil) quotas de valor unitário igual a R$ 1,00 
(Um Real); já totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país; e a diferença no valor de R$ 994.812,00 
(Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Doze Reais) dividido em 994.812 (Novecentas e Noventa e Quatro 
Mil, Oitocentos e Doze), quotas no valor unitário igual a R$ 1,00 (Um Real); a ser integralizado em moeda corrente 
nacional e/ou bens imóveis até Dezembro/2025; Excessivo em relação aos objetivos da sociedade e propôs sua 
redução para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil), quotas no valor unitário igual a 
R$ 1,00 (um real); ficando o novo valor do capital social distribuído conforme quadro abaixo.

6.2. DO REEMBOLSO DO CAPITAL SOCIAL: Será reembolsado conforme quadro abaixo, o capital social já integrali-
zado em moeda corrente nacional do pais no valor de R$ 906.188,00 (novecentos e seis mil, cento e oitenta e oito re-
ais) dividido em 906.188 (novecentas e seis mil, cento e oitenta e oito) quotas de valor unitário igual a R$ 1,00 (um real).

6.3. DA DISPENSA DA INTEGRALIZAÇÃO: Fica dispensado de integralização o valor de R$ 993.812,00 (novecentos 
e noventa e três mil, oitocentos e doze reais), dividido em 993.812 (novecentas e noventa e três mil, oitocentas e 
doze) quotas de valor unitário igual a R$ 1,00 (um real), que tinha o prazo para integralização previsto para vencer-se 
em 31/12/2025; conforme cláusula primeira do aditivo nº. 02; cuja integralização não mais se efetuará em virtude da 
deliberação dos sócios em reduzir o capital social.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi à ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 
 

8. Mesa:

JAUME GALI NOGUER 
Presidente

FONGAL GRUP SL
Neste ato representada por seu procurador Sr.

Jaume Gali Noguer
Secretário

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018

O 1º PREGOEIRO SUBSTITUTO DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas por meio da Portaria nº 142/2018 – GDG/PCRN, de 02/04/2018, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 06/04/2018, observadas às disposições da Lei Federal nº 
10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 
nº 147, de 07/08/2014, Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, Decreto nº 5.504, de 05/08/2005, Decreto 
Estadual nº 20.103, de 19/10/07, Decreto Estadual nº 19.938, de 31/07/2007 e demais legislações 
correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/1993 com suas 
alterações, e ainda, tendo em vista o constante do Processo Licitatório de protocolo n° 70035/2017-
7, que originou o Pregão Eletrônico n° 002/2018,  R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da 
licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2018, objetivando a Contratação de Empresa 
especializada fornecimento de componentes e materiais para manutenção e reparos de 
equipamentos de informática para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a empresa: LOTE 01: D. Peixoto Informática e Comércio 
de Bebidas - ME, inscrita no CNPJ nº 20.906.617/0001-88, com valor total de R$ 43.500,00 
(quarenta e três mil e quinhentos reais). LOTE 02: DESERTO (não houve interessados).

Natal/RN, 10 de setembro de 2018.
Aldo Miranda Filho

Pregoeiro da Polícia Civil/RN
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“Se eu progredir, 
siga-me; se eu 

morrer, vinga-
me; se eu recuar, 

mata-me!”

(Benito Mussolini)

>> Cronistas imortais. 
A Fundação Casa de Rui 
Barbosa e o Instituto 
Moreira Salles lançaram 
no universo digital o Portal 
da Crônica Brasileira, 
reunindo por enquanto 
mais de 2,5 mil textos de 
grandes cronistas como 
Rubem Braga, Paulo 
Mendes Campos, Otto Lara 
Resende, Clarice Lispector, 
Rachel de Queiróz e Antônio 
Maria. No domínio www.
cronicasbrasileiras.org.br.

Vendo ou troco minha 
irmã por um iPhone Xs 

Max 512 GB. 

(Pedro Abelardo Souto)

Vim esclarecer este 
boato de que sou fake. 

Sou verifi cada. 

(Vera Fischer)

O poste do PT tanto 
pode ser chamado de plano 

B ou caixa 2. 

(Breno Carvalho)

PICARDIA NAS REDES

Para sempre Octavio Paz

No livro O Arco e a Lira, de 
1955, o poeta mexicano Oc-
tavio Paz cantou no poema 

Entre Partir e Ficar: “Dissipa-se o 
instante / sem mover-me / eu perma-
neço e parto / sou uma pausa”. Re-
editado em 1967, o livro foi bilhete 
para a entrada de Paz nas estantes 
dos compositores tropicalistas brasi-
leiros.

Meu primeiro contato com 
sua poesia (ele interpretava como 
distintos poema e poesia) foi exa-
tamente numa edição desse livro, 
lançado pela Nova Fronteira em 
1984. Comprei na histórica Livraria 
Brasiliense, no Tatuapé, onde costu-
meiramente passava para pegar as 
boas edições da revista Leia Livro.

Agora que faz vinte anos da 
morte de Octávio Paz, andei miran-
do outra vez o velho livro, que na 
verdade adquiri porque naqueles 
anos de saudade de casa gostava 
de pensar no fato – de importância 
exclusivamente minha – de que o 
poeta era contemporâneo do meu 
pai, ambos nascidos no ano de 1914.

O contato com o exemplar de 
mais de trinta anos me levou a fazer 
buscas sobre o autor na internet, on-
de descobri que no recente dia 26 de 
julho faleceu sua viúva, a francesa 
Marie José Tramini, e sua morte 
está gerando uma grande operação 
de transformação do legado de Paz 
em patrimônio nacional.

O poeta, que morreu em 1998 
(oito anos após ganhar o Nobel de 
Literatura) deixou um testamento 
com ordem de só ser obedecido após 

a morte da sua esposa e musa. Ma-
rie, por sua vez, não fez testamento 
nenhum. Paz queria que o Colégio 
Nacional fosse depositário dos seus 
papeis e documentos.

Fundado e formado por cientis-
tas, artistas e escritores, a entidade 
deverá administrar a biblioteca, os 
originais, os rascunhos, as cartas e 
toda a documentação do acervo de 
Octavio Paz. Já os imóveis e outros 
objetos do casal deverão ter outro 
destino, segundo diz a Secretaria de 
Cultura do México.

Há poucas semanas, entidades 
culturais mexicanas se reuniram 
com o objetivo de discutir o legado 
do poeta e trata-lo como patrimônio 
cultural do país. Três instituições 
estão tocando a operação: Secretaria 
de Cultura Federal, Instituto Nacio-
nal de Belas Artes, Conselho Jurídi-
co Municipal e Colégio Nacional.

Octavio Paz e Marie José se co-
nheceram em Nova Delhi, Índia, em 
1962. Ele se apaixonou, mas ela era 
uma jovem artista já casada. Quan-
do a procurou em Paris, o amor foi 
correspondido durante um debate 
sobre a obra de Balzac. Em poucos 
dias, ela estava separada e voltando 
para a Índia com o poeta.

A notícia da morte de Marie e 
das providências do traslado do le-
gado de Paz remetem ao poema que 
abre esse artigo. Há esse instante 
que se dissipa na ausência física do 
poeta e sua musa, mas há também 
sua poesia a mover-se como patrimô-
nio de todos. Permanecendo e partin-
do, sua poesia é pausa que não cessa. 

>> Ciro fujão. Na sabatina de 
O Globo, Ciro Gomes disse que 
vai chorar e deixar a política se 
Jair Bolsonaro vencer. Se aceitar 
uma dica, poderia muito bem 
sair do país e dividir um kitnet 
na Venezuela com Maria do 
Rosário e Jean Wyllys, já que 
ambos prometeram fugir se o 
capitão assumir o Palácio do 
Planalto.

>> Páginas amarelas. Já 
há pelo menos uma dezena de 
potiguares inscritos no evento 
“Amarelas ao Vivo”, que será 
realizado pela revista Veja 
no Teatro Santander, em São 
Paulo, no dia 19, das 8h às 17h. 
Um timaço de nove jornalistas 
sabatinando os principais 
candidatos a presidente da 
República.

>> Prêmio de jornalismo. 
O jornalista potiguar Ciro 
Pedroza está integrando o júri 
nacional da 40ª edição do Prêmio 
Vladimir Herzog de Jornalismo, 
avaliando trabalhos inscritos 
na categoria radiojornalismo. 
O prêmio foi criado em 1978 
por Perseu Abramo durante os 
movimentos em prol da anistia 
no país.

>> Nova pesquisa. O candidato 
Jair Bolsonaro atingiu 26,6% na 
pesquisa publicada ontem pela 
revista Crusoé. Nas aferições 
do Ibope e Datafolha, ele lidera 
em três regiões (atrás de Ciro no 
Nordeste) e em todas as faixas 
etárias e sociais. O capitão 
cresceu de novo nos eleitorados 
feminino e masculino.

>> Elas por elas. A cantora 
Marina Lima postou no seu perfi l 
do Instagram uma convocação 
para a página do Facebook 
“Mulheres contra Bolsonaro”. 
Em poucas horas, centenas 
de críticas tomaram conta da 
página, uma delas assim “Como 
você quer lutar por direito de 
mulher se faz papel de homem?”.

>> Corporativismo. Num 
espaço de dez anos, entre 2007 
e 2017, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) fez sumir nas 
gavetas 98,56% dos processos 
correcionais e reclamações 
disciplinares contra magistrados. 
É a velha e vergonhosa prática do 
Judiciário, do Ministério Público e 
Tribunais de Contas.
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...do portal Brasil 
247: “Candidato a 

vice, general Mourão 
vai ao TSE para 

substituir Bolsonaro 
em debates, 

sem consultar o 
deputado”;

...do portal Jota: 
“Fachin acolhe 
a tese de que é 
constitucional o 
ensino em casa, 
mas diz que esta 
medida depende 

para a sua efi cácia 
de regulamentação 

em um ano pelo 
Congresso”;

...do portal UOL: 
“Professora trans 
ganha na Justiça 
direito de voltar a 
dar aula após ser 

demitida”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Disparidade. A Instituição 
Fiscal Independente (IFI) do Senado 
apresentou na última terça-feira, 
11, seu relatório referente ao 
mês de setembro. O estudo, que 
traz, mensalmente, avaliações 
conjunturais e atualizações para os 
cenários base, otimista e pessimista, 
avaliou que a desigualdade na 
arrecadação própria e o baixo 
impacto redistributivo das 
transferências feitas pelo governo 
federal resultam em grandes 
disparidades nas receitas disponíveis 
dos governos regionais.
São grandes as disparidades 
nas receitas disponíveis para 
fi nanciamento das políticas públicas. 
O RN, por exemplo, dispõe de R$ 
4.093,23 por cidadão, enquanto 
R$ 9.966 estão disponíveis para 
o Distrito Federal, unidade da 
Federação com IDH mais alto. 
“Esses cenários são simulados pela 
IFI com base em pressupostos para 
os parâmetros orçamentários, como 
PIB, infl ação e taxa de juros”, explica 
o estudo.

>> Palavra. O ex-presidente Lula 
usou o seu perfi l no Twitter para 
mandar recado para o candidato 
confi rmado do PT nas eleições, 
Fernando Haddad: “Você sabe 
que não será fácil corrigir tudo o 
que fi zeram de errado com o nosso 
país nos últimos dois anos. Será 
necessário trabalhar dia e noite, 
dialogar com a sociedade, saber ouvir 
e saber agir. Você tem experiência 
sufi ciente para enfrentar esses 
desafi os. Você tem o apoio do PT e 
dos nossos aliados. Tem o Plano de 
Governo que elaboramos para tirar o 
país da crise. E sempre poderá contar 
comigo”.

>> Curso. O professor Francisco 
Barros Dias, da UFRN, ministrará 
um curso sobre recursos, onde 
tratará de temas sobre a teoria 
dos recursos, seus pressupostos 
e princípios. Falará sobre a 
estabilidade, uniformidade e 
integridade das decisões. Explicará 
a questão dos precedentes na forma 
do sistema brasileiro. Informará 
sobre as alterações na apelação, 
nos embargos declaratórios e nos 
agravos interno e de instrumento. 
O curso será realizado nos dias 2, 
9 e 16 de outubro, nas terças-feiras 
no horário de 18,30 às 21 horas no 
auditório do International Trade 
Center. 

>> RN Criativo. A Incubadora RN 
Criativo voltou a todo vapor com 
ofi cinas de capacitação gratuitas 
em Natal e Mossoró, durante esta 
semana. O projeto é da Secretaria 
da Economia da Cultura do 
Ministério da Cultura e acontece em 
parceria com Governo do Estado, 
através da Fundação José Augusto.
No polo Natal, instalado no Solar 
João Galvão, na Cidade Alta está 
acontecendo até a sexta-feira, 
14, a ofi cina Produção Cultural e 
Elaboração de Projetos, já na cidade 
de Mossoró, também no período de 
10 a 14 deste, acontece a ofi cina de 
Produção Audiovisual.
A boa notícia é que até o fi nal desse 
mês de setembro, as ofi cinas vão 
chegar a outros polos, instalados nos 
municípios de Macau, Caicó e Pau 
dos Ferros. 

>> Mutirão da água. O Sindicato 
das Empresas de Água Mineral 
participa neste sábado, 15, da 
maior ação de limpeza voluntária 
do planeta. Sempre atentos à 
preservação do meio ambiente, os 
empresários de águas minerais 
naturais do RN farão a distribuição 
de squeezes, água mineral e 
também ajudarão no mutirão de 
recolhimento do lixo da cidade.
O evento acontece no mundo inteiro 
no Dia Mundial da Limpeza, 
15 de setembro. Aqui em Natal 
será realizado pela primeira vez 
e contará com oito pontos de 
concentração de onde os mais 
de 2.500 voluntários sairão para 
contribuir com a limpeza de toda a 
cidade. A ação acontecerá das 8h às 
13h.  Os participantes irão receber 
um kit com boné, camiseta, squeeze, 
lixeira para carro, luvas e saco de 
lixo.

Aloha Beach Club: Jornalista Simone 
Silva sempre de bem com a vida

Deputada Cristiane Dantas prestigiando a Associação dos Delegados 
do RN (Adepol) pela realização da pesquisa “Eu Decido a Segurança 
Pública”, que levou a ALRN “um importante diagnóstico sobre as 
principais lacunas que o Poder Público deve se esforçar mais para 
preencher e garantir qualidade de vida para a população”. “Podem 
contar com meu mandato para dar voz aos pleitos da área da 
segurança pública no nosso estado”, disse a parlamentar. Na foto, 
a deputada ao lado da presidente da Adepol Paoulla Maués e das 
delegadas Maria do Carmo e Karla Viviane

Desfi le Calvin Klein Verão 
2019, em Nova York
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Jojo Todynho se revoltou duran-
te o enterro do Mr. Catra. A funke-
ira usou a ferramenta Stories do 
Instagram para desabafar sobre o 
assédio de fãs.

“A gente ainda não saiu do ce-

NOVELAS

HORÓSCOPO

Ótima fase para quem sonha em arrumar um 
novo emprego. Se tem serviço, ideias criativas 
devem chamar a atenção. Pode pintar um clima 
com colega. A dois, realize suas fantasias.

Seu signo atravessa uma boa fase para ganhar 
dinheiro. Vênus traz sorte, então, pode lucrar 
com um trabalho extra. No amor, deixe claro que 
quer algo sério e estável.

No serviço, aprenda tudo que puder. Faça uma 
fezinha, pois é uma fase de sorte. O desejo de 
viver um amor estável e verdadeiro falará mais 
alto. Romance com amigo(a) favorecido.

Você vai conseguir o que quiser com seu 
carisma. Faça planos para um futuro melhor. 
Jogue charme para conquistar alguém ou 
apimentar a relação.

O trabalho vai fl uir bem e mudanças que você 
deseja há algum tempo podem acontecer com 
mais facilidade. Atração por colega fi cará mais 
forte e vai ser difícil resistir.

Você pode se sentir mais cansado(a) do 
que o normal hoje. Também pode enfrentar 
aborrecimento em relação a trabalho e dinheiro. 
Pode pintar um romance proibido.

Você está com sorte e vai se dar bem em 
tudo que fi zer. Contagie os colegas com seu 
entusiasmo. Boas chances de iniciar um namoro 
ou deixar o romance ainda mais forte.

Fase de sorte para planejar o futuro ou colocar 
em prática seus ideais. Trabalhe em equipe. As 
amizades estão favorecidas. Se está só, vai ser 
fácil cativar seu alvo na paquera.

Você vai dar mais atenção aos assuntos de casa 
e e em relação à sua saúde. Pode pintar uma 
grana inesperada. Encontro com ex pode trazer 
velhos sentimentos à tona.

Vai sentir disposição em dobro para correr atrás 
dos seus objetivos, seja na carreira ou em outro 
setor. Capriche no visual e arrase nas paqueras. 
Hora de ousar no sexo.

O diálogo vai ajudar a resolver qualquer situação 
hoje. Fale com jeitinho: mesmo as verdades 
precisam ser ditas com carinho. Bom momento 
para se aproximar de alguém na paquera.

Você vai mostrar mais vontade de aprender no 
trabalho. Pode ter sorte e bons resultados em 
um assunto de Justiça. No amor, o desejo de se 
aventurar e viver novas experiências será maior.

Cacau desconfi a das intenções de Roberval ao ajudar Luzia. Laureta convence Ícaro a permanecer em sua 
casa. Rosa e Ícaro trocam provocações. Karola e Laureta desconfi am de que Luzia esteja recebendo ajuda. Zefa 
repreende Severo. Rochelle estranha uma ligação misteriosa de Roberval. Dominick ameaça Roberval. 

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Cecília pensa em descobrir os responsáveis pelo bebê, e Rômulo acredita que foi um presente do destino para 
o casal. Jorge e Brandão se preparam para o julgamento, e o coronel se emociona ao receber o apoio de seus 
soldados. Jane e Camilo se instalam na casa de Julieta. 

ORGULHO E PAIXÃO

Marocas avisa a Bento que é comprometida e Samuca oferece abrigo em sua casa. Bento fi ca admirado 
com a beleza de Carmen e, sem querer, acaba tirando uma das fotos do álbum de Samuca. Samuca leva 
Bento para conhecer a Samvita. Carmen beija Marino para que Dom Sabino veja.

O TEMPO NÃO PARA

Jojo Todynho critica assédio de 
fãs durante enterro de Mr. Catra

REVOLTA
Instagram / Reprodução

Funkeira falou sobre assunto no Stories

Cantora disse que não 
gostou da “falta de 
respeito” de pessoas
que foram ao cemitério

mitério ainda. Estamos aqui revol-
tadas, porque as pessoas não têm 
noção. Pedir foto no cemitério, fi car 
fi lmando, gravando.Tenham mais 
respeito, mais amor pelas pessoas”, 
desabafou Jojo.

Enterrado na terça-feira, 11, 
Mr. Catra morreu durante a tarde 
do último domingo, 9, após lutar 
contra um câncer de estômago diag-
nosticado em 2017. Muitos famosos 
participaram do enterro do cantor, 
como a funkeira Valesca Popozuda, 
Tati Quebra-Barraco e Jojo. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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FIGURINHA
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aroma
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Tonel de
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"viela"
Ele, em
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Morcego,
em inglês

(?) montes:
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de quanti-

dade 

Locação
Faça (?)
completa
no carro 

A quinta
vogal

Oposto do
"aplauso"

Por baixo
de

Atinge
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2/il. 3/ale — bat — gnv. 5/passo. 6/cassar.
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POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE

POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Natal/RN, 10 de setembro de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 

PROCESSO Nº 70035/2017-7 (Licitação n° 732680)

AVISO AOS LICITANTES

Objeto: Fornecimento de componentes e materiais para manutenção e reparos de equipamentos 
de informática para a Polícia Civil/RN. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por intermédio de seu 
1º Pregoeiro Substituto, nomeado pela Portaria n° 142/2018-GDG de 02/04/2018, publicada no 
DOE em 06/04/2018, comunica aos interessados que o LOTE 02 (EQUIPAMENTOS DE 
INFOMÁTICA), do Pregão Eletrônico nº 002/2018, foi considerado DESERTO.  Em razão 
disso, informamos que será republicado o Edital em questão com alterações no LOTE 
DESERTO, em virtude de não participantes no Pregão Eletrônico nº 002/2018, para este lote. 
Informações: (84) 3232-7678 ou através do e-mail cplpoliciacivilrn@yahoo.com.

Aldo Miranda Filho

COMUNICADO LOTE DESERTO PREGÃO ELETRÔNICO N º 002/2018

1º Pregoeiro Substituto da Polícia Civil do RN

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

AVISO DE EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018
PROCESSSO Nº 028/2018

O Município de Serrinha, através de seu Prefeito, torna público que às 09h45min do dia 
03/10/2018, na sala de reunião da CPL, situada na Rua Manoel Joaquim de Souza, 136, Centro, 
será realizada Tomada de Preços, do tipo menor preço Global, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO 
MERCADO PUBLICO DE SERRINHA. No município de Serrinha/RN. Informações na sede da 
Prefeitura no setor da CPL (Edital disponível em PDF – Trazer pendrive ou solicitar de maneira 
formalizada com identificação pelo email serrinha.rn.licitacoes@gmail.com).

Serrinha/RN, 12/09/2018.

Prefeito Municipal.
José Antônio de Medeiros Clemente
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Neymar diz que sofreu muito 
durante a Copa do Mundo 

BRASIL

Lucas Figueiredo / CBF

O atacante Neymar voltou a la-
mentar a queda precoce da Seleção 
Brasileira na Copa do Mundo da 
Rússia e disse que “sofreu muito”, 
mas comemorou os triunfos da equi-
pe nos dois primeiros amistosos após 
a competição. A equipe superou os 
Estados Unidos por 2 a 0, na sex-
ta-feira, e El Salvador por 5 a 0, na 
terça, com o jogador do Paris Saint-
-Germain tendo marcado um gol em 
cada jogo, sendo ambos em cobran-
ças de pênalti.

“A gente sabe o que sofreu na 
Copa do Mundo, eu particularmente 
sofri bastante. Então estar de volta 
a defender a seleção é um orgulho, 
uma honra”, disse o atacante, que 
nesta terça-feira, em Washington, 
abriu o placar da goleada aos cinco 
minutos do primeiro tempo. “Estar 
de volta vencendo e fazendo gols e 
jogando com meus companheiros, da 
melhor forma possível”, disse.

Neymar levou um cartão ama-
relo na partida e criticou o árbitro 
Jair Marufo. Ele assegurou não ter 
simulado uma falta na jogada, asse-
gurando que foi derrubado e sofreu 
pênalti. “Sofri, sofri o pênalti, sofri a 
falta e mesmo assim levei o cartão. 

Isso é uma falta de respeito não só 
comigo, mas com todos do meu gru-
po”, afi rmou.

Além disso, Neymar elogiou o 
atacante Richarlison, destaque da 
partida e autor de dois gols. “Ele é 
um fi gura. Eu o parabenizo pela par-
tida de hoje, por tudo que tem feito 
desde que chegou aqui”, disse. 

Já Richarlison, após marcar seus 
primeiros gols pela seleção, afi rmou 
esperar seguir atuando em alto nível 
para ser lembrado por Tite em 2019, 
na lista de convocados para a Copa 
América. “Agora é dar sequência no 
meu clube para poder estar vestindo 
a camisa da seleção novamente”, fi -
nalizou. 

Neymar marcou 3 gols nos amistosos 

UNIFORME

Alecrim Futebol Clube 
lança nova camisa 
nesta quinta-feira

O Alecrim Futebol Clube lança 
nesta quinta-feira, 13, a nova 
camisa ofi cial de competição. A 
cerimônia acontecerá na faculdade 
Estácio, localizada na Avenida 
Alexandrino de Alencar. O modelo 
segue a linha retrô, inspirada nas 
décadas de 1970 e 1980.

A equipe segue se preparando 
para a estreia na segunda divisão 
do Campeonato Potiguar 2019. O 
time participou de palestra com o 
coaching esportivo. A ideia é de que 
a preparação dos jogadores vá além 
dos treinos físicos e táticos. 

Reprodução / Alecrim

Uniforme segue linha “retrô”

ABC empresta goleiro de 18 anos 
ao Palmeiras até outubro de 2019

JÓIA

Andrei Torres / ABC

Após se destacar 
com o sub-19 do time 
abecedista, Gomes 
ficará no clube paulista 
até outubro de 2019 

O ABC confi rmou o empréstimo 
do goleiro Gomes, de 18 anos, ao 
Palmeiras. O jogador se apresentou 
na quarta-feira, 13, ao clube de São 
Paulo. O atleta tem contrato com o 
ABC até 2022.

O acerto com o Palmeiras acon-
teceu após período de avaliação em 
São Paulo. Na última semana, ele 
participou dos últimos jogos do ABC 
no Campeonato Potiguar Sub-19.  
Gomes tem 18 anos e treina com 
o elenco profi ssional do Alvinegro 
desde a temporada 2017. O jogador 
fi cará no clube paulista até outubro 

de 2019. “Foi um período muito bom 
de trabalho, pude mostrar o meu 
potencial e o Palmeiras demonstrou 
o interesse de que eu permanecesse 
lá. Estou feliz, agradeço ao ABC por 
tudo e espero agarrar essa oportuni-

dade”, comentou o goleiro. 
Ao término do empréstimo, ou 

mesmo durante a vigência do contra-
to, o Alviverde pode exercer a prefe-
rência de compra de um percentual 
dos direitos econômicos do atleta. 

Ao término do contrato, Palmeiras pode exercer poder de compra do atleta 


