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A Câmara gasta R$2,35 milhões com aluguel de 
43 carrões para a mordomia de um grupo de privile-
giados deputados e servidores. Mas isso não é tudo. 
Os gastos totais com esse tipo de regalia com dinhei-

ro público se aproximam dos R$20 milhões. A coluna 
pediu a lista dos beneficiados pela rica mordomia, 
mas a Câmara se negou a atender a solicitação. Tam-
bém escondeu gastos milionários com combustíveis.

Câmara esconde informações 
sobre mordomia

SEGREDO SUSPEITO
A Câmara não fornece a lista da mordomia vo-

luntariamente. Deixou claro: quem quiser obtê-la 
deve recorrer à Lei de Acesso à Informação.

POR ISSO TANTO SEGREDO
Em 2018, a Câmara torrou R$16 milhões com 

a mordomia motorizada. Deputados têm direito a 
franquia de 200 mil km de “Uber parlamentar”. 

ALTO ESCALÃO
No Senado, todos os parlamentares têm “direi-

to” à mordomia, ao custo de R$4 milhões ao ano. 
Na Câmara, é um privilegio do “alto clero”.

QUEM PODE
Entre os que abusam da paciência do eleitor 

estão o presidente da Câmara, membros da Mesa, 
ouvidor-geral, corregedor e procuradores.

DEFESA ACHA QUE BOATO 
PREJUDICOU CUNHA NO STF 

A defesa de Eduardo 
Cunha acredita que o boato 
sobre um acordo de delação, 
que comprometeria 150 depu-
tados e ministros de tribunais 
superiores, teve o objetivo de 
atrapalhar o julgamento da 2ª 
Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Como se as 
gravíssimas denúncias da 
Lava Jato não justificassem 
sua permanência na peniten-
ciária. A 2ª Turma do STF 
decidiu por unanimidade 
(5x0) mantê-lo trancafiado.

NADA QUE DESABONE
O defensor de Cunha, Dé-

lio Lins e Silva Jr, disse em 
nota que o presidiário desco-
nhece fatos que desabonem 
membros do Judiciário.

CUMPRINDO PENA
Eduardo Cunha foi con-

denado a 15 anos e 4 meses, 
mas teve a pena reduzida em 
dez meses. Está preso há dois 
anos e meio.

PERDEU
A exemplo de Aldemir 

Bendini, ex-Petrobras, solto 
pela 2ª Turma, Cunha queria 
aguardar em liberdade a deci-
são da segunda instância.

MAIA QUER SALVO-CONDUTO
Agora o presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia, anda 
se queixando pelos cantos 
das críticas dos eleitores do 
presidente Jair Bolsonaro nas 
redes sociais. Parece exigir 
“imunidade” para voltar a 
se dedicar à aprovação da 
PEC da Previdência, que ele 
mesmo diz constar de sua 
“agenda”.

OS TITUBEANTES
O clima entre o gover-

nador João Doria e Geraldo 
Alckmin (e Márcio França, 
do PSB) está cada vez pior. 
Ao fazer balanço dos cem 
dias, na Band, Doria disse 
que em 35 dias fez o que seu 
antecessor “adiou, titubeou 
e ficou com medo de fazer... 
aquilo que era a sua obriga-
ção”.

MALAS PARA QUÊ?
O compadrio dos malas 

da Anac com os donos das 
empresas aéreas tem levado 
muitos passageiros a usar ao 
menos duas mudas de roupa, 
umas sobre as outras, para 
reduzir o peso da bagagem 
de mão.

TUDO MUITO ESTRANHO
Rodrigo Maia mantém no 

fundo da sua gaveta, desde 
dezembro de 2016, a reso-
lução do Senado que anula 
a suspeita decisão da Anac 
que instituiu a cobrança de 
malas nas empresas aéreas.

BOLA FORA
O presidente da Fifa, 

Gianni Infantino, disse que 
sediar a Copa América e o 
Sub-17 “permite ao Brasil 
estar no mapa do futebol”. 
Com 5 Copas do Mundo e 5 
mundiais sub-20 do Brasil, o 
que está errado é o mapa.

SENTENÇA RAIVOSA
O humorista Danilo Gen-

tili foi vítima de uma violên-
cia inacreditável, na conde-
nação à prisão por ironizar a 
inominável deputada Maria 
do Rosário. Nem petistas 
de carteirinha assinariam 
sentença tão raivosa.

"A gente quer liquidar essa 
fatura na terça”

Joyce Hasselmann

Sobre a admissibilidade da 
PEC da Previdência 

PODER SEM PUDOR

DOUTOR SEM DIPLOMA
No final dos anos 1950, Magalhães Pinto (UDN) e Tan-

credo Neves (PSD) tentavam viabilizar suas candidaturas 
ao governo de Minas Gerais. Certa vez, Magalhães ironi-
zou o adversário: “Tancredo? Francamente, não sei se da-
ria um bom governador. Dizem até que é bom advogado. 
Mas nunca soube de uma causa que ele ganhou...” Infor-
mado sobre a provocação, Tancredo devolveu: “Engraça-
do, dizem também ser o Magalhães um grande advogado. 
Mas nunca encontrei um colega de turma dele... Maga-
lhães ganhou, então, a alcunha de ‘Doutor sem diploma’.”
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Enquanto o prefeito Álvaro Dias 
conclui às conversas com a bancada 
parlamentar do RN em Brasília, 
tentando reverter o corte para 1/3 
da verba já aprovada contida na 
emenda impositiva para a Redinha, 
o secretário de Turismo da capital, 
Fernando Fernandes, segue criti-
cando duramente a medida.

Em entrevista ao programa 
Agora Manhã, da rádio 97,9 FM, 
desta quarta-feira, 10, Fernandes 
descreveu como “uma punhalada 
nas costas” a decisão da bancada 
de reduzir inicialmente de R$ 24 
milhões para R$ 1 milhão o di-
nheiro destinado à revitalização 
do Mercado da Redinha e entorno. 

Mais tarde, por causa da pres-
são do prefeito e de moradores do 
bairro, que saíram em manifesta-
ção no último sábado, a bancada 

retrocedeu e devolveu R$ 8,5 mi-
lhões à emenda, o que não fez com 
que o prefeito Álvaro Dias esfrias-
se suas críticas. Para o secretário 
de Turismo de Natal, toda a situa-
ção se resume no fato de que a pre-
feitura já contava tanto com essa 
verba, aprovada ainda em 2018, 
que encaminhou a viabilização de 
parte do projeto arquitetônico. 

“Sem nenhum telefone ou dis-
cussão prévia, os parlamentares 
realizaram o corte sob o argumen-
to que precisavam destinar mais 
recursos para áreas da saúde e 
da segurança, mas sem levar em 
conta que isso poderia ter sido fei-
to com mais negociação, o que não 
aconteceu”, explicou Fernandes.

O secretário lembrou que a 
revitalização do Mercado da Re-
dinha se insere nas medidas para 

revigorar o turismo de Natal, que 
se ressente de falta de novas atra-
ções para a recepção dos visitantes 
da capital.

Acrescentou que por se tratar 
a Redinha de um ponto tradicional 
da capital e ostentar uma de mui-
tas atrações culinárias da cidade, 
como a famosa ginga com tapioca, 
“trata-se de um espaço a ser eno-
brecido com investimentos que 
tragam mais turistas e negócios 
para a cidade”. 

Sobre a ida do prefeito à Brasí-
lia, Fernandes contou que o chefe 
do Executivo, uma vez decidida 
sua ia para a capital federal, só 
conseguiu um voo por João Pes-
soa, já que – como sempre – não 
havia qualquer aeronave saindo 
do aeroporto Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante. Obra do Terminal Turístico da Redinha tem valor previsto em R$ 24 milhões 

“Bancada potiguar apunhalou Natal”, 
afirma secretário Fernando Fernandes 
Ao comentar o corte da emenda que repassaria R$ 24 milhões para revitalização da Redinha, o titular da pasta do Turismo 
condenou o contigenciamento para a obra e reclama da falta de diálogo com os representantes do RN no Senado e Câmara

Críticas 

José Aldenir/AgoraRN
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R$ 150 milhões nos primeiros 
meses.

 
VLT

Nesse campo, segundo le-
vantamento de O Globo, Camilo 
Santana autorizou a construção 
da Linha Leste do metrô de 
Fortaleza, que terá 7,3 km, 
enquanto toca obras do manda-
to anterior, como a conclusão 
do VLT na capital e a expansão 
do Porto de Pecém. Além disso, 
o governo realiza intervenções 
em 731 trechos rodoviários. 
A grande diferença é que lá a 
situação fiscal do Estado está 
sob controle. 

PT/PSDB
Mas o que chamou mais 

atenção na retrospectiva reali-
zada pelo Globo para marcar os 
100 dias do governo do Ceará 
foi o fato do petista Camilo San-
tana ter escolhido um médico do 
PSDB para a Secretaria Esta-
dulas de Saúde, o médico Carlos 
Roberto Martins Rodrigues. 

PUNHALADA
Durante uma entrevista 

descontraída ao programa 
Agora Manhã, da 97,9 FM, 
nesta quarta-feira, o secretário 
municipal de Turismo, Fer-
nando Fernandes, disse com 
todas as letras que Natal e o 
prefeito Álvaro Dias foram foi 
“apunhalados” com a decisão da 
bancada potiguar de cortar para 
1/3 à emenda impositiva de 
revitalização da praia Redinha, 
na zona Norte de Natal. 

Punhalada também levou o 
candidato Jair Bolsonaro antes 
de se transformar no mais novo 
presidente da República.

O DIREITO DE OFENDER
O mentor mor do presi-

dente Jair Bolsonaro e da 
prole, o filósofo da extrema 
direita Olavo de Carvalho - 
radicado nos Estados Unidos 
-, foi obrigado por uma juíza a 
retirar palavras com "idiota" 
e "canalha" da peça de um 
processo que ele move contra 
um professor. 

Talvez Olavo de Carvalho 
queira reescrever o direito e 
mudar os conceitos do decoro e 
boa educação.

Hoje, não resta qualquer dúvi-
da que o Ceará é a grande expres-
são econômica do Nordeste junto 
com a Bahia. Tanto que o diário 
carioca “O Globo” os incluiu na re-
trospectiva dos 100 primeiros dias 
de governo, destacando-os entre 
os 10 estados federação.

Logo de cara, chama a aten-
ção no material jornalístico à 
menção ao secretário de Admi-
nistração Penitenciária, Mauro 
Albuquerque, a quem o veículo 
atribuiu o fim da “calmaria” que 
predominou ali durante o proces-
so eleitoral. 

Como se sabe, ao não reco-

nhecer facções criminosas e pro-
meter separar detentos nos pre-
sídios, Albuquerque foi o estopim 
de uma série de ações violentas 
por parte do crime organizado.

Foram mais de 500 ataques na 
Região Metropolitana de Fortale-
za, incluindo o uso de dinamites 
em viadutos.

Mas isso não impediu que o 
governador eleito celebrasse con-
quistas importantes na Educação, 
já que o estado tem 82 das 100 
melhores escolas públicas de en-
sino fundamental do país e saltou 
de 12ª para 4º no ranking dos es-
tados para o ensino médio. 

Ninguém reinventa o que já existe.  
Mas pode melhorar muito

ColunadoAgora
e.mail: redacao@agorarn.com.br

COMPARAÇÕES
É inevitável estabelecer uma 

comparação ou várias, se for o 
caso, com o Rio Grande do Norte. 
Aqui, repousam problemas de se-
gurança tão sérios e crônicos como 
sérias e crônicas são as questões 
mal resolvidas no plano fiscal, na 
economia, na educação e, claro, na 
segurança pública. 

E isso não tem nada a ver com 
ambos os governos serem do PT, 
já que majoritariamente o partido 
comanda os estados nordestinos 
pela vontade das urnas nas últi-
mas eleições. 

É o comportamento de cada 
um daqui pra frente, diante dos 
problemas, que fará toda a 
diferença. 

MORAL DA HISTÓRIA
Mas, afinal, o que tem a ver 

Ceará, Rio Grande do Norte, PT e 
o secretário Mauro Albuquerque?

O Agora RN, como O Globo 
no Rio de Janeiro e outros tantas 
mídias pelo país, também buscou 
repercutir os 100 primeiros dias 
de gestão do seu governante, no 
caso, Fátima Bezerra. 

Encontrou prós e contras, 
como é natural acontecer, mas 
definitivamente não esbarrou 
com má vontade ou negatividade 
gratuitas. Aliás, todos os ouvidos 
apontaram o que já deveria ser 
regra na administração pública: 
que os bons projetos devem ser 

mantidos, estejam em que áreas 
estiverem, e os ruins devem ser 
melhorados. 

Fátima Bezerra, para além 
das questões ideológicas, é a 
governadora que, independente-
mente de críticas e elogios, terá 
que cultivar no exercício democrá-
tico o que anda faltando no Brasil: 
negociação e mente aberta. 

Numa frase, tudo isso tem 
a ver com a continuidade dos 
projetos públicos que subsidiem a 
política e não o contrário. 

É nisso o Ceará dá um banho 
sobre os tacanhos conceitos 
políticos que ainda vigoram no 
Rio Grande do Norte, que vive às 
turras com sigo mesmo, fazendo 
da política e da administração 
campos eternamente antagônicos.

CEARÁ NA INFRAESTRUTURA
Como Fátima Bezerra no Rio 

Grande do Norte, o governador 
Camilo Santana (Ceará) busca 
economias em qualquer canto. 
Ainda em dezembro, decretou 
corte de 25% das diárias e viagens 
públicas e enviou à Assembleia 
projeto para recuperar crédi-
tos relativos ao Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos (ITCD) de famílias com 
inventários parados, em condição 
de serem tocados. 

Não parece muito, mas só 
essas ações projetam arrecadar 

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta quarta-feira, 10, 
por unanimidade, uma moção de 
repúdio aos deputados federais e 
senadores do Rio Grande do Norte, 
por conta da medida tomada pelos 
congressistas.

A moção recebeu o apoio maciço 
da Casa, contando com a adesão de 
26 dos 29 vereadores natalenses. 
Autor da moção, o vereador Preto 
Aquino (Patriotas) afirmou que a 
questão está acima das diferenças 
partidárias e une os setores que 
defendem Natal e o setor de Turis-
mo."Aqui não tem partido. Acima 
de tudo, somos representantes da 
população de Natal. Muito obriga-
do pelo apoio de todos os vereado-
res", disse.

Dos 29 vereadores da CMN, 
apenas não endossaram a moção 
de repúdio à bancada federal as 
vereadoras Eleika Bezerra, Júlia 
Arruda e Carla Dickson, por não 
estarem presentes na sessão desta 
terça-feira, 9, quando o documento 
foi apresentado. As ausências das 
vereadoras foram justificadas. O 
caso fez diversos vereadores se 
posicionarem de forma veemente-
mente crítica em relação aos con-
gressistas potiguares.

De forma geral, todos disseram 
ser inaceitável a postura dos parla-
mentares federais de cortar de R$ 
24,5 milhões para R$ 8,5 milhões 
o valor da emenda direcionada ao 
Terminal Turístico da Redinha.

O corte da verba que seria des-
tinada a construção de um termi-
nal turístico da Redinha levou o 
prefeito Álvaro Dias a Brasília nes-
ta terça-feira, onde se reuniu com 
integrantes da bancada federal na 
tentativa de garantir mais verbas 
para a capital. 

O prefeito de Natal defende que 
a bancada aplique à emenda o mes-
mo corte dado às demais, na ordem 
de 20%, o que preservaria para a 
Redinha uma verba de aproxima-
damente R$ 20 milhões. Ele hoje 
está em Brasília discutindo com os 
membros da bancada uma forma 
reverter o corte.

O assunto também virou tema 
de pronunciamentos no plenário da 
Assmebleia Legislativa desde o iní-
cio da semana. Na sessão de terça, 
9, o deputado estadual Hermano 
Morais (MDB) apresentou requeri-
mento para que a bancada federal 
do Rio Grande do Norte reveja o 
corte da verba para o projeto da Re-
dinha e aplique o mesmo índice de 
redução de outras emendas. 

De acordo com o deputado, a 
obra é necessária para o turismo 
de Natal e do Estado, visto que esse 
terminal seria mais um ponto tu-
rístico organizado. "Essa obra tem 
uma importância gigantesca para o 
turismo da nossa cidade e do nosso 
estado”, afirma o deputado, cujo re-
querimento foi aprovado na sessão 
desta quarta-feira. 

O documento foi subscrito pelos 
deputados Eudiane Macedo (PTC), 
George Soares (PR), Francisco do 
PT (PT) e Vivaldo Costa (PSD).

Ainda na sessão desta quarta, 
o deputado estadual Kelps Lima 
(SDD) reforçou o debate sobre as 
verbas destinadas para a orla da 
Redinha. 

“Se não tivermos solução eco-
nômica para o RN, nunca teremos 
saúde de qualidade, educação de 
qualidade, segurança de qualida-
de”, ressaltou o deputado, destacan-
do a importância do Turismo para 
a economia de Natal e do Estado. 
“Sem a atividade econômica não 
terá estratégia para financiar a 
educação, a saúde e a segurança”, 
encerrou.

Moção foi aprovada por unanimidade

Vereadores aprovam moção de 
repúdio à bancada federal 
Medida é crítica aos parlamentares em razão do corte da 
emenda orçamentária destinada para o turismo de Natal

Repercussão

José Aldenir /Agora RN
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A Comissão de Finanças e 
Fiscalização (CFF) da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte (ALRN) aprovaram nesta 
quarta-feira, 10, o texto da reforma 
administrativa apresentado pela 
governadora Fátima Bezerra.

O projeto de Lei Complementar 
(PLC), de iniciativa do governo do 
Estado, que trata da “Reorganiza-
ção do Poder Executivo”, foi envia-
do para apreciação dos deputados 
estaduais ainda em fevereiro.

A principal medida da refor-
ma é a extinção da secretaria de 
Estado da Justiça e da Cidadania 
(SEJUC), que terá parte de suas 
atribuições divididas entre a se-
cretaria da Administração Peni-
tenciária (SEAP) e a secretaria das 
Mulheres, da Juventude, da Igual-
dade Racial e dos Direitos Huma-
nos (SEMJIDH).

Além disso, o texto aponta ain-
da para a absorção das competên-
cias da secretaria do Esporte e do 
Lazer (SEEL), pela secretaria da 
Educação e da Cultura, que passa-
rá a ser denominada secretaria da 
Educação, da Cultura, do Esporte e 
do Lazer (SEEC).

Por fim, a PLC estipula a trans-
formação da secretaria de Assuntos 
Fundiários e de Apoio à Reforma 
Agrária (SEARA) em secretaria 
do Desenvolvimento Rural e da 
Agricultura Familiar (SEDRAF), a 
qual ampliará as competências an-
teriormente atribuídas à SEARA.

De acordo com o governo do 
Estado, o Projeto tem por objetivo 
reorganizar a administração es-
tadual, garantindo a execução de 
ações que promovam a eficiência, 
a eficácia e efetividade dos serviços 
públicos prestados aos cidadãos do 

Rio Grande do Norte.
“O governo enviou relatório que 

foi solicitado por esta relatoria, na 
reunião anterior, registrando que 
não haverá impacto financeiro e 
orçamentário com as modificações 
que serão feitas com criação, fusão 
e extinção de secretarias, sendo 
mantido o número de cargos. O 
Poder Executivo pautou-se em es-
tudos realizados pelo Instituto Pu-
blix, na administração anterior”, 
afirmou a deputada Cristiane em 
seu relatório.

No final da reunião, a Comis-
são aprovou requerimento a ser 
encaminhado ao governo do Esta-
do solicitando uma cópia do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento, 
Realinhamento Organizacional e 
Modernização Administrativa do 
Rio Grande do Norte no qual a atu-
al administração se baseou para 

O deputado federal Walter Al-
ves (MDB) revelou nesta quarta-
-feira, 10, através das redes sociais, 
o rompimento político com o primo, 
ex-ministro e ex-deputado federal 
Henrique Eduardo Alves.

Através do Twitter, Walter 
Alves respondeu a um questio-
namento do atual prefeito de Co-
ronel Ezequiel, Cláudio Marques 
de Macêdo, o Boba, também do 
MDB, sobre um possível retorno 
de Henrique Alves aos quadros do 

diretório estadual da legenda no 
Rio Grande do Norte.

Walter Alves disse que ele e o 
pai, o ex-senador Garibaldi Alves 
Filho, caso Henrique Alves consi-
ga retornar para o diretório, dei-
xariam o partido imediatamente. 
“Inclusive, comunicamos à direção 
do MDB nacional, que, caso o se-
nhor Henrique Alves, com quem 
não tenho relação pessoal e política 
há anos, venha assumir a legenda, 
Garibaldi e eu deixaremos o parti-

do”, escreveu ele.
No último domingo, 7, Henri-

que Alves publicou uma carta o 
jornal Tribuna do Norte, após uma 
longa temporada em silêncio, onde 
abordou questões relacionadas com 
as ações judiciais em que está hoje 
implicado – operações “Manus” e 
“Lavat”. Ele diz, ao longo do texto, 
que todas as acusações contra ele 
“são absurdas”.

Ao fim da carta, onde se diz um 
“vencedor”, Henrique Alves escre-

veu que a “luta ainda continua”. A 
mensagem suscitou uma série de 
questionamentos sobre um suposto 
retorno do ex-deputado às disputas 
partidárias.

Henrique Alves ainda não se 
manifestou sobre o teor da men-
sagem do primo emedebista. No 
entanto, também nas redes sociais, 
a jornalista Laurita Arruda, atual 
mulher do ex-deputado, escreveu 
no Twitter: “a ingratidão é o mais 
pobre dos estados de espírito”.   

Deputados analisam projeto de reorganização da administração estadual

Comissão da Assembleia aprova o texto 
para a reforma administrativa do Estado

No Twitter, deputado Walter Alves anuncia 
rompimento político com Henrique Alves

Principal proposta de reorganização é a extinção da Secretaria da Justiça e da Cidadania (SEJUC), para a criação das pastas de 
Administração Penitenciária (Seap) e de Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH)

Mudanças

Comando

Eduardo Maia / AL-RN

José Aldenir/AgoraRN

Walter Alves: "não tenho relação pessoal"
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

LUIS BENGHI, CPF 545.259.049-91, torna público que está requerendo ao Instituto Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICA-
DA- LS, para a extração de areia, numa área de 19,18ha, inserida na poligonal do Processo DNPM 
848050/19, localizada em Califórnia, Município São Gonçalo do Amarante-RN. 

LUIS BENGHI
Requerente

Pela primeira vez há um go-
verno que abriu um canal de ne-
gociação com os servidores todos 
os dias. É assim que a psicóloga 
Sheyla Maria de Moura Rodri-
gues, que também é apoiadora do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
vê o governo de Fátima Bezerra, 
que esta semana completou 100 
dias. Para ela, os governos an-
teriores preocupavam-se apenas 
com os próprios e o resultado está 
aí, com a situação quase que de 
falência.

De acordo com Sheyla Rodri-
gues, a governadora Fátima Be-
zerra pegou um Estado em situ-
ação financeira muito complicada 
e quase impossível de gerenciá-lo. 
“De forma organizada, ela está 
conseguindo colocar a casa em 
ordem. Acredito que ela fará um 

governo diferenciado. Ela vai cor-
rigir muitas coisas, mas vai de-
morar um pouco até porque quem 

passou pelo governo anteriormen-
te não conseguiu destruir tudo do 
dia para a noite”, detalhou.

Para Sheyla Rodrigues, há 
uma missão para a população do 
Estado, que é a de zelar pelas ins-

tituições. Ela explica que muitos 
Estados nordestinos passaram a 
valorizar o que é público e autoes-
tima da sociedade melhorou. Ser-
vidora no Hospital Giselda Tri-
gueiro, ela disse que este trabalho 
está avançando no setor de saúde 
e deve chegar a outras áreas do 
serviço público. “É necessário um 
cuidado especial com o patrimô-
nio público”, acrescentou.

No Hospital Giselda Trigueiro, 
o gerenciamento será feito em for-
ma de parceria entre a direção e os 
demais servidores. Neste caso, o 
objetivo é atingir metas melhores 
em um período de tempo menor. 
Para a psicóloga, são novas ideais 
postos em prática que terão resul-
tados em breve. “Vamos avançar 
em busca de uma saúde descen-
tralizada”, completou. 

Hospital Giselda Trigueiro é gerenciando em forma de parceria entre a direção geral e os demais servidores da unidade

Gestão descentralizada é o caminho para 
a administração das unidades de saúde
Psicóloga Sheyla Maria de Moura Rodrigues, que também é apoiadora do SUS, diz que a experiência de gestão compartilhada 
aplicada no Hospital Giselda Trigueiro, permite uma união de esforços para alcançar um melhor resultado em menos tempo

100 dias de Fátima

Ascom / Sesap 

O professor Francisco das Cha-
gas de Mariz Fernandes, conhecido 
como Mariz no Instituto Federal 
do Rio Grande do Norte (IFRN), 
destaca que o governo de Fátima 
Bezerra está ainda passando pelo 
difícil período de estruturação e 
que vai durar muito mais que 100 
dias. Apesar de reconhecer que ha-
via um pessimismo por uma gestão 
petista no Estado, ele deixa claro 

que a governadora vem se saindo 
bem, apesar das inúmeras dificul-
dades.

Para Mariz, na área da edu-
cação profissional haverá uma 
grande parceria com o governo do 
Estado. O professor lembra que 
durante toda a carreira política 
da governadora este setor recebeu 
sempre uma atenção especial e 
agora não será diferente. “Sabemos 

que haverá parceria e cooperação 
no sentido de elevarmos o nível 
da educação, preparando mão de 
obra qualificada para as empresas 
que serão abertas daqui mesmo e 
daquelas que virão se instalar no 
Estado”, prevê Mariz.

De acordo com o professor, o 
histórico de Fátima Bezerra com 
os IFs é o melhor possível e hoje 
o Estado tem 22. “A governadora 
participou da rede de educação pro-
fissionalizante e ajudaremos na ge-
ração de emprego e, principalmen-
te, no reforço de uma mentalidade 
empreendedora. O Estado precisa 
gerar conhecimento por meio do 
ensino profissionalizante. Vamos 
contribuir para o aprimoramento 
dessas ideias”, disse.

O presidente da União Bra-
sileira de Estudantes Secunda-
ristas (Ubes), o potiguar Pedro 
Gorki, resumiu em uma palavra 
a tônica dos primeiros 100 dias do 
governo de Fátima Bezerra: diá-
logo. Para o jovem líder político, 
no atual estágio em que as contas 
do poder público se encontram, 
a governadora fez bem em ser 
transparente.

Para ele, o diálogo deve con-
tinuar com toda a sociedade e a 
mesa de negociação com os servi-
dores deve seguir. “Também não 
podemos esquecer o bom diálogo 
com o movimento estudantil e o 
funcionamento da Casa do Estu-
dante, que agora tem o nome de 
Manoel Bezerra dos Santos - mor-

to pelo regime militar em 1974. A 
relação vai melhorar com toda a 
sociedade e o Estado sairá desta 
situação difícil”, encerrou.

Professor do IFRN diz que ensino 
profissionalizante deve ser prioridade

Líder estudantil defende 
gestão com transparência

Presidente do Ubes, Pedro Gorki

José Aldenir/Agora RN



A Prefeitura de Macaíba está 
reformando a Biblioteca Pública 
Municipal Auta de Souza. A estru-
tuara está recebendo manutenção 
para abrigar um rico acervo com 
mais de 21 mil obras - entre cordéis 
a livros acadêmicos científicos, pas-
sando por romances, poesias entre 
outros gêneros literários.

O Município iniciou a pintura 
geral, melhoria nas instalações 
elétrica e hidráulica, climatização, 
melhoria nos banheiros, troca de 
todo o mobiliário, inclusive estan-
tes, cadeiras, mesas e reforma na 
copa são os trabalhos realizados no 
local. O espaço está sob a adminis-
tração da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo (SMCT) e con-
tará com uma nova sala para obras 
jurídicas.

O novo acervo conta nove mil 
exemplares doados pelo advogado 
Joanílson de Paula Rêgo. Os livros 
faziam parte do acervo pessoal do 
advogado e contam com obras de 
várias especializações do Direito, 

entre elas, as áreas Tributária e 
Fazendária. 

O espaço também receberá 
encontros literários abertos à po-
pulação uma vez por mês. Todas as 
obras da Biblioteca estarão dispo-
níveis para empréstimo à popula-
ção, de acordo com cadastro prévio 
com dados pessoais.

Um dos prédios mais antigos 
de Macaíba, o local que abriga a 
Biblioteca Municipal foi construído 
no final do século XIX, antiga casa 
dos irmãos Henrique Castriciano e 
Auta de Souza. 

Desde a década de 1930 do 
século XX, o local abrigou setores 
administrativos municipais e es-
taduais, tornando-se oficialmente 
uma biblioteca pública em meados 
dos anos 1990.
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A Companhia de Serviços 
Urbanos de Natal (Urbana) vai 
abrir processo administrativo para 
investigar a morte de Eliabe Gon-
çalves da Silva, de 19 anos, que 
morreu soterrado por lixo na terça-
-feira, 9, na estação de transbordo 
de Cidade Nova, na zona Oeste da 
capital.

Segundo a companhia de lim-
peza, o jovem morto não tinha au-
torização para trabalhar no local. 
O órgão informa que o Eliabe “fazia 
catação clandestina na estação de 
transbordo”.

Além disso, a Urbana vai re-
forçar as ações para impedir novas 
invasões no local. A ideia é integrar 
os catadores de lixo às cooperativas 

financiadas por esta Companhia. 
“Para a solução definitiva do pro-
blema, há processos para a cons-
trução de um muro no entorno e 
segurança privada permanente 
para impedir o acesso de estranhos 
ao local”, informa.

O caso será investigado pela 
11ª Delegacia de Polícia Civil, no 
bairro de Pitimbú, na zona Sul de 
Natal.

O acidente que levou a morte 
do jovem Eliabe Gonçalves da Sil-
va aconteceu por volta das 11h da 
terça-feira. Ele caiu em uma das 
barreiras de despejo de resíduos, 
logo após ser atingido por uma 
máquina, e foi soterrado por uma 
camada de lixo doméstico. Urbana vai promover ações para impedir novas invasões na Estação de Transbordo

Urbana vai investigar as causas da morte  
de catador lixo na Estação de Transbordo
Eliabe Gonçalves da Silva, de 19 anos, morreu na última terça-feira, 9, na área de tratamento de 
resíduos domiciliares; ocorrência também será apurada pela 11ª Delegacia de Polícia do Pitimbu

Cidade Nova

José Aldenir/AgoraRN

A Campanha Nacional de 
Vacinação Contra Influenza 
2019 começou na quarta-
-feira, 10, em Natal. A ação 
segue até o dia 31 de maio. 
A expectativa é que 204.516 
pessoas sejam imunizadas na 
capital potiguar.

O público alvo da campa-
nha é composto por: crianças 
na faixa etária de seis meses 
a menos de 6 anos de idade; 
gestantes; puérperas (até 45 
dias após o parto); idosos a 
partir dos 60 anos; trabalha-
dores da saúde; professores 
de escolas públicas e priva-
das; portadores de doenças 
crônicas não transmissíveis 
e outras condições clínicas 
especiais; adolescentes e jo-
vens de 12 a 21 anos de idade 
sob medidas socioeducativas; 
população privada de liberda-
de; e funcionários do sistema 
prisional.

Neste ano, a campanha 
vai acontecer em dois perío-
dos, de 10 a 19 de abril: vaci-
nação de crianças de seis me-
ses até cinco anos, 11 meses 
e 29 dias, gestantes e puér-
peras; de 22 de abril a 31 de 
maio será a vacinação de to-
dos os grupos prioritários em 
todo o país. Também vão ser 
feitos durante todo período a 
atualização da Caderneta de 
Vacinação.

Natal inicia 
vacinação 
contra a gripe 
influenza

Saúde

Mais de 200 mil serão vacinadas

José Aldenir/AgoraRN

Espaço cultural funciona desde 1930 

Macaíba promove a reforma da 
Biblioteca Pública Auta de Souza

Cultura

Prefeitura de Macaíba

A Polícia Civil, o Exército 
Brasileiro e a a Secretaria 
de Tributação iniciaram a 
"Operação Alta Pressão", 
que objetiva a fiscalização 
em lojas que vendem armas 
e munições, nas cidades de 
Mossoró e Natal. Segundo 
o delegado regional de Mos-
soró, Luiz Fernando, a ação 
também contou com o traba-
lho de policiais militares do 
2º. Batalhão. 

Em Natal, foram fisca-
lizados estabelecimentos e 
residências nos bairros de 
Lagoa Nova, Candelária, Ale-
crim, Igapó e Ribeira.

Polícia Civil 
auxilia Exército 
na fiscalização de 
venda de armas

Segurança



Com potencial para movimen-
tar mais de R$ 1 bilhão por ano, 
a cadeia da carne do Rio Grande 
do Norte voltou a ser discutida 
pelos agropecuaristas do estado. 
Nesta terça-feira, 9, a Associação 
Norte-Riograndense de Criadores 
(Anorc) convocou a diretoria, asso-
ciados, ex-presidentes e produtores 
em geral para debater um amplo 
estudo realizado sobre a situação 
atual, suas causas e efeitos e, so-
bretudo, quais as medidas sugeri-
das para a revitalização da ativida-
de no estado.

Segundo o diretor da Anorc, 
Eduardo Melo, o RN perdeu com-
petitividade nos últimos vinte 
anos, quando houve crescimento 
do mercado formal da carne, não 
atraindo aqueles que trabalhavam 
na informalidade de abate, preparo 
e comercialização das carnes e dos 
subprodutos. O que mais impediu 
essa migração foi a falta de uma 
política tributária específica.

“O animal potiguar não tem 
competitividade. Até mesmo o mer-
cado informal minguou, atendendo 
apenas poucos consumidores de 
bairros e feiras”, disse Eduardo. 

Hoje o estado importa R$ 700 
milhões por ano em carne bovina 
congelada, principalmente dos es-
tados do Pará (80%) e Tocantins. 
Somente esta importação gera 
cerca de R$ 48 milhões por ano em 
ICMS para os estados que nos en-
viam o produto.

Uma das maneiras de recupe-
rar a cadeia da carne no RN é re-
visando o chamado Proadi da Car-
ne, incentivo fiscal estadual, que 
reduz o ICMS para apenas quatro 

empresas importadoras de carne 
que atuam no estado. Somente no 
ano de 2017, quando apenas três 
empresas gozavam deste benefício, 
a renúncia fiscal do Estado somou 
quase R$ 8 milhões. 

Outro ponto que ajudará na re-
ativação da cadeia da carne no RN 
será a instalação e funcionamento 
de um frigorifico industrial, um 
equipamento de alto padrão, admi-
nistrado por um grupo baiano.

“Foi um investimento de R$ 
2,5 milhões do Governo do Estado 
e R$ 250 mil da prefeitura. Será o 
início da industrialização para Ce-
ará-Mirim”, comentou o prefeito 
da cidade, Marcone Barreto.

A Prefeitura local conduziu o 
processo de levar o recém cons-
truído abatedouro da cidade à ini-
ciativa privada. O Grupo baiano 
Machado conquistou o direito de 
operar o equipamento pelos próxi-
mos 25 anos. Para isso, inclusive, 
já elaborou um projeto de adequa-
ções, orçadas em R$ 7 milhões, a 
ser bancado por eles próprios.
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

Central Eólica Aventura III S.A, CNPJ: 29.302.365/0001-52, torna público que está  

requerendo junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do  

Rio Grande do Norte a Licença de Instalação - LI para a implantação da Linha de Transmissão de 

Energia Elétrica Aventura II de 230kV, que irá conectar a CGE Aventura a Subestação João Câmara 

II, percorrendo uma distância total de 13km, através da zona rural dos municípios de João Câmara, 

Parazinho e Touros.

Maira Zanduzzo - Gerente Ambiental

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

EDP Renováveis Brasil S.A., inscrita no CNPJ 09.334.083/0001-20, torna público que está requerendo 

ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 

de Instalação-LI para Subestação Santa Rosa e Mundo Novo, localizada no município de São Tomé/RN.

Maira Zanduzzo - Gerente Ambiental

O Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transporte 
(DNIT) assina nesta sexta-feira, 
12, o contrato emergencial para a 
reparação inicial ponte Presidente 
Costa e Silva, mais conhecida como 
Ponte de Igapó, que cruza o estuá-
rio do Rio Potengi e liga as zonas 
Oeste e Norte de Natal.

Segundo o órgão federal, a obra 
de reforma está orçada no valor 
R$ 1,2 milhão. Com 606 metros 
de extensão e 12 metros e meio de 
largura, a ponte recebe, diariamen-
te, cerca de 80 mil veículos. Cons-
truída em 1970, a última ação de 
manutenção foi realizada em 1990. 
Nos últimos anos, com a recorrente 
falta de reparos, os pilares apre-
sentam grave deterioração.

Por conta da degradação da 
estrutura, o Dnit decretou situação 
de emergência no dia 1 de março. 
Segundo o órgão federal, o Comple-
xo de Pontes Sobre o Rio Potengi, 
como foi nomeada a estrutura vi-

ária, apresenta comprometimento 
estrutural de peças, principalmen-
te em 11 pilares do lado direito – na 
pista no sentido que segue da zona 
Norte para a Oeste.

Segundo o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de Frei-
tas, a obra vai garantir a estabi-

lidade da ponte. “Essa obra inicial 
garante a estabilidade e a integri-
dade da estrutura. O natalense e 
o potiguar podem ficar tranquilos 
quanto à estabilidade da ponte”, 
afirmou ele. O Ministério da In-
fraestrutura não deu informações 
sobre os prazos da obra.

Última ação pública para recuperar a estrutura da ponte aconteceu em 1990

DNIT vai destinar R$ 1,2 milhão para 
recuperar pilares da Ponte de Igapó
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte assina na sexta-
feira, 12, o contrato emergencial de reparação inicial da estrutura viária

Verba

José Aldenir/AgoraRN

 força-tarefa da Operação La-
va Jato quer aumentar a pena do 
ex-presidente Lula no caso do sítio 
de Atibaia (SP). O petista foi con-
denado em 1.ª instância pela juíza 
Gabriela Hardt, em fevereiro, a 12 
anos e 11 meses de prisão por cor-
rupção e lavagem de dinheiro nas 
obras feitas pela Odebrecht e pela 
OAS na propriedade rural.

O Ministério Público Federal 
quer imputar um número maior 
de crimes de corrupção e de lava-
gem de dinheiro ao ex-presiden-
te do que aqueles que estão na 

sentença de Gabriela Hardt. No 
documento enviado à Justiça, a 
Lava Jato não calculou em quan-
to ficaria a nova pena de Lula se 
o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4) acolhesse todos as 
suas solicitações.

A apelação da Lava Jato vai 
ser analisada pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região (TRF4). 
Os desembargadores da 8ª Turma, 
João Pedro Gebran Neto, Leandro 
Paulsen e Victor Laus vão decidir 
se acolhem o recurso do Ministério 
Público Federal ou das defesas. Ex-presidente está preso no Paraná (PR)

Lava Jato quer aumentar pena do 
ex-presidente Lula no caso Atibaia

Justiça

Sergio Castro / Estadão

Anorc apresenta propostas para 
revitalizar produção de carne 

Negócio bilionário

Setor pode girar até R$ 1 bilhão no RN

José Aldenir / Agora RN
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Certos dias chego a pensar, Senhor Redator, 
que a beleza dói. E dói muito mais se vem acom-
panhada da vitória profissional que é, por decor-
rência lógica, uma prova de inteligência. Só assim 
é possível compreender, quem sabe, as agressões 
gratuitas sofridas de vez em quando pelos ato-
res, atrizes e as pessoas de vida pública. Basta um 
passeio pelos sites especializados no glamour da 
televisão e da política. A vida das celebridades vive 
exposta e ferida pela inveja.

De alguma maneira, e se não é uma consta-
tação, a suspeita acaba refletindo aquilo que os 
estudiosos chamam de a invenção da celebridade. 
Como o ódio e o amor, a glória também pode ser 
inventada. Assim como a desgraça do outro que 
chega a provocar prazer. É a incapacidade de amar. 
Nesses tempos, então, vivemos uma verdadeira 
epidemia dos desaforos substituindo os argumen-
tos, um mundo que não concede ao vencido o tão 
humano destino de também fracassar.

Aqui, seria imperdoável não confessar, falo em 
nome dos feios e dos que não venceram na vida. 
Se a nós a vida negou o prêmio da beleza, dos bo-
nitos roubou a comiseração. Seres do espelho, são 
narcisos e neles vale o ouro da vaidade. E se hou-
ve um tempo em que a inteligência compensou a 
pobreza e a negritude - é o caso de Machado de 
Assis - a outros, mesmo talentosos, tudo negou - 
como ao genial Lima Barreto, tão negro e tão po-
bre quanto o autor de Helena. 

Os feios e pobres, Senhor Redator, e mes-
mo sem culpa, se não venceram na vida, acabam 
caindo no limbo muito antes da morte. E ali ficam, 
pululando, às vezes docemente, no velho ofício de 
zombar do mundo. Os poderosos gargalham com 
as nádegas e pensam que a risada só é solidária à 
riqueza. Esquecem a verdade que mora na boca do 
mundo quando avisa que os ricos riem à toa, como 
se o riso, às vezes ou quase sempre, não escondes-
se o escárnio dos punhais. 

Outro dia, num dos restaurantes bem frequen-
tados da cidade, e onde estive, convidado de um 
velho amigo, fiquei vendo os maneios e salamale-
ques de umas tantas figuras do encantado mundo 
social. Entre um gole e outro, e com os olhos já 
enevoados pelo álcool, acompanhei tudo sem ser 
notado com os meus ouvidos curiosos. Falavam da 
magia de Miami e nem sabiam das velhas histórias 
do Caribe, mar de piratas e corsários que até hoje 
é feito de águas sem donos. 

Em dado momento, e de súbito, como diriam 
os velhos cronistas mundanos, uma delas elevou 
a voz histriônica e sentenciou, num impávido co-
losso: “Não gosto de velharias, nem de ruínas”. E 
acrescentou, imaginando-se maravilhosa: ‘Gosto 
da vida moderna, adoro shopping’.

Era uma mulher bonita, Senhor Redator. Mui-
to bonita. Se não tinha conteúdo - e o que vale o 
conteúdo nos torneios sociais? - tinha a formosura. 
Deus lhe deu a beleza e, pelo visto, não mais. 

A beleza dói? 

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
MEMÓRIA

O despreparo do trade oficial 
ao longo das últimas décadas tem 
levado o Rio Grande do Norte a 
perdas históricas e irreparáveis, 
como o B-17, um ícone da II 
Guerra Mundial.  

GESTO
Além de recuperar fisica-

mente o Aero Clube, o então 
comandante da Aeronáutica, 
Brigadeiro Everaldo Breves, 
conseguiu um avião B-17, 
autêntico, símbolo da presença 
da guerra em Natal. 

PERDA
Em 1979, quando Breves foi 

para a reserva e deixou Natal, 
perdemos o B-17 levado para o 
Rio, desmontado, e assim ficou 
até hoje, considerado um dos 
dez mais bem conservados do 
mundo.

CATALINA
Será dia 10 de maio, exata-

mente na data dos 75 anos da 
queda do avião Catalina, em 
Riachuelo, a cerimônia de aposi-
ção da placa com os nomes que 
morreram no acidente histórico 
de 1944.

FEIO
A representação local do Pa-

trimônio Histórico continua sem 
nome definido para chefiar seu 
escritório no Estado. As especu-
lações indicam que será feita pelo 
deputado federal Eliéser Girão.

PODE
Um leitor desta coluna, 

plantado nas terras de Santana, 
põe em dúvida que a notícia de 
que Bibi Costa pode disputar a 
Prefeitura. Pode. As pesquisas 
mostram: ele tem chances reais 
de vitória.

BEIJO
Foi assim, com a convicção 

de larga e vitoriosa experiência, 
pois não se trata de um amador, 
o alerta do publicitário Alexandre 
Macedo no instagram: “Ninguém 
duvide da força de um beijo”. 

PALCO

HOJE
Vai ser hoje, a partir das 16h, 

na livraria do Campus, o lança-
mento do livro “Paul Zumthor 
- memórias das vozes”. Vários 
autores. Organização de Luis 
Assunção e Beliza Arruda Mello.

BRAILE
A vereadora Júlia Arruda 

protocolou projeto de lei fixando 
em 5% o percentual de livros 
em braile ou áudio-livro para as 
bibliotecas públicas e da rede 
municipal de ensino. Uma boa 
ideia. 

VIRADA
Tomara que o episódio das 

emendas do terminal turístico 
da Redinha convença a bancada 
federal de que não dispõe do 
destino da sociedade. O dever é 
outro: ouvir o que essa sociedade 
deseja.

RISCO
Fixado em lutar contra o 

marxismo como se fosse algoz, 
escolha do novo ministro da 
educação pode levar governo 
Bolsonaro a um novo fracasso. A 
educação tem princípios e ritos 
específicos. 

POR...
Falar em besteira tem outra 

para a antologia nacional das 
tolices que é a afirmação de Bol-
sonaro desejando que os jovens 
não se interessem pela política. 
E seus três filhos? Deveriam ou 
não? 

ESCOLA
O presidente esquece que a 

política estudantil foi a grande 
escola de formação política que os 
generais trucidaram. No RN, por 
exemplo, produziu governadores, 
parlamentares e técnicos. 

MONJA
O cronista, comovido, agrade-

ce as citações e elogios à beleza 
e sensualidade de uma monja 
descalça, na crônica de ontem, e 
avisa: lamenta nunca ter visto 
uma Monja descalça. Só imagina.

CAMARIM

CENA
Natal, a Cidade Espacial do Brasil, não deixará 
passar em branco os cinquenta anos da chegada 
do homem à lua. O dentista Marcos Fernandes 
está concluindo a montagem de duas pequenas 
réplicas em escala técnica do foguete Saturno e 

da Apolo XI e o módulo luar. É a paixão des-
ses colecionadores que salva a cidade da um 
trade jejuno que nunca aprendeu a promover 
o turismo cultural. As peças serão expostas no 
museu da Barreira do Inferno, aberta à visita-
ção pública. 

“ “A melhor definição do
amor não vale um beijo
de moça namorada”. 
Machado de Assis,
romancista e cronista (1839-1908).  
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

Um romance sacode a França
As crianças, diz a escritora francesa Sandrine 

Destombes, "são nosso refúgio, nossa parte mais 
bonita", mas também podem se tornar extrema-
mente perturbadoras. "Nas crianças, a pureza não 
existe necessariamente. Há crianças que nascem 
mal e se alguém nasce assim, não há nada que pos-
sa salvá-las ou permitir que estabeleçam um vínculo 
com elas”, afirmou. 

Esta compreensão, ela diz que adquiriu enquan-
to escrevia "O Duplo Segredo da Família Lessage", o 
thriller psicológico do seu romance em que grande 
parte do protagonismo é ocupado por um menino 
e uma menina de onze anos. 

Solene e Raphael, dois irmãos gêmeos, desapa-
recem sem deixar vestígios em 1989 em uma pe-
quena cidade ao sul da França. O cadáver da menina 
aparece depois de três meses, trajando um vestido 
branco e tendo em cima uma coroa de flores. Por 
outro lado, a outra criança não sabe de nada escla-
recedor.

Sandrine diz que "numa província tudo é am-
plificado e tem mais ressonância", especialmente 
quando, trinta anos depois, a mesma cidade é sa-
cudida por um novo caso de desaparecimentos de 
menores que levantam antigas suspeitas e testam 
as engrenagens de uma conspiração que a intriga 
a polícia. 

O romance se alimenta trama psicológica e ins-
tiga o leitor para a resolução de um enigma. O livro 
traça um fio narrativo linkado a um par de crimes 
e desaparecimentos que ocorreram na França dos 
anos oitenta, fazendo referências e críticas ao mo-

delo de abordagem da mídia nos crimes.
“Acho que o romance negro é o gênero que nos 

permite alcançar as profundezas da alma, lidar com 
questões psicológicas e até mesmo fazer uma ca-
tarse sobre si mesmo e sobre medos que possamos 
ter”, disse Destombes ao jornal Le Parisien.

A novela “O duplo Segredo da Família Lessage” 
deu a autora o que seus quatro romances ante-
riores não deram. O livro se tornou um fenômeno 
inesperado de vendas na França e já repercute pela 
Europa, também pelo fato do livro ter vencido o Prix 
VSD RTL, um prêmio em que os leitores interferem 
na trama a convite dos organizadores. 

Apaixonada por um gênero no qual, diz ela, 
ela tem muito a contar, a francesa de 48 anos re-
conhece que seus gostos têm sido modulados e 
passou de devoradora dos romances de James 
Ellroy, Fred Vargas e Henning Mankell a ser sedu-
zida por coisas mais leves como Antonio Manzini 
Schiavone. 

Sandrine parece ir na direção oposta do que ela 
mesma detecta como a tendência atual do roman-
ce policial. “Agora parece que quanto mais tenso, 
mais sangue, melhor; quanto mais difícil é ler esse 
romance, mais os leitores gostam”. 

Enquanto curte o sucesso de vendas, ela anuncia 
que o sexto romance que está escrevendo é inspira-
do no movimento feminista Me Too, onde a maioria 
das integrantes célebres não é nada simpática a vio-
lência envolvendo mulheres, principalmente jovens 
garotas como a personagem Solene, vítima central 
do thriller em questão.

BECO DA FAMA
Eu vivi para ver dondocas 

forrozentas agendar manicure e 
cabeleireiro nas manhãs de sábado 
para se empetecarem e curtir o calor 
do Centro Histórico com selfies nos 
grafites do Beco da Lama. O hilário 
nisso tudo é o queixume na hora do 
xixizinho básico nos velhos banheiros 
da boemia.

VERTICALIZAÇÃO
Os debates sobre a reformulação 

do Plano Diretor de Natal estão 
gerando diversas propostas, algumas 
necessárias e outras polêmicas. A 
ideia de liberar a verticalização nas 
praias Artistas, Meio e Forte já atrai 
vozes contrárias que prometem iniciar 
mobilizações de rua e na imprensa.

JUSTIÇA
O decano jornalista Gilberto Di 

Pierro destacou ontem em seu site 
que o ministro do STJ, o potiguar 
Emmanoel Pereira, é o favorito para 
ocupar uma cadeira no Conselho 
Nacional de Justiça com o amplo 
apoio dos seus colegas de tribunal. Ele 
entraria na vaga aberta pelo ministro 
Aloysio da Veiga.

ASSEMBLEIA
Aviso às candinhas: recebi 

um release da agência Executiva 
divulgando palestra do professor 
Adelmo Freire. Até aí tudo bem. 
Ocorre que faço jornalismo há 32 anos 
e mantenho o faro em busca de fatos 
relevantes, como o que publiquei aqui 
e que fere as regras das licitações 
públicas. Só.

PALESTRAS
O CDL Natal promoverá no 

próximo dia 26 o I Encontro de 
Economia e Negócios, com palestras de 
Adolfo Sachsida, secretário de política 
do Ministério da Economia; Roberto 
Ellery, professor de economia da UnB; 
e Antônio Nascimento Jr., professor de 
administração da mesma UnB.

HISTÓRIA
O Portal no Ar publicou ontem 

reportagem que revela o descaso 
da UFRN com o Museu Câmara 
Cascudo. A poeira e o risco do mofo 
no acervo do Diário de Natal, o jornal 
fundado em 1947 e que registrou os 
acontecimentos mais importantes de 
Natal, do Rio Grande do Norte, do 
Brasil e do mundo. 

No jornalismo da
bajulação, tapa nas
costas é diploma. 

(Rica Perrone)

Se o Potiguar é o time macho, 
o duelo rubro é clássico 

cônjuge?

(Francisco Amauri Bastos)

Com a camisa retrô
o Brasil pode dar um

branco na Copa América.

(Leôncio Marinho)

PICARDIA NAS REDES

PAIXÕES
Uma mudança na evolução do 

sentimento amoroso e a aproximação 
cultural das tribos etárias a partir 
da segunda metade do século XX 
seriam os dois principais motivos de 
uma tendência que vem instigando 
análises de estudiosos: a preferência 
de mulheres jovens por homens mais 
velhos.

PELÉ
O mito argentino Maradona 

postou ontem no Twitter uma 
foto de 1979 onde ele curte o rei 
tocando violão, e escreveu a seguinte 
mensagem: “Hoje esta foto completa 
40 anos, foi no Rio de Janeiro 
quando nos conhecemos. Quão 
jovens estávamos. Te desejo pronta 
recuperação, rei Pelé, muita força”.

DESASTRES
A jornalista Miriam Leitão disse 

ontem que as tragédias no Rio de 
Janeiro são o acúmulo dos descasos 
com o meio ambiente de vários 
governos da capital e do estado. 
Alguém precisa lembrar à senhora 
que nos últimos vinte anos todos 
os eleitos tiveram o apoio do PT, do 
PMDB ou do PSDB.

100 DIAS
Há um balanço não divulgado na 

grande imprensa. Nesse período, o 
PT já saiu em defesa do horário de 
verão, dos radares rodoviários, dos 
terroristas do Hamas, do STF, do 
Gilmar Mendes, do Michel Temer, 
da TV Globo, do ditador Maduro, da 
igreja católica e da Folha de S. Paulo.

BAGUNÇA
Quando o governo estadual irá 

tomar uma providência na Ceasa? O 
tráfego no local virou uma confusão, 
onde comerciantes bloqueiam o 
acesso com caminhões parados diante 
das portas. E o estacionamento 
agora é cobrado num pedaço de papel 
rubricado, sem controle do apurado.

MULHERES
Na terça-feira foi lançada 

mais uma edição da Revista da 
Academia Norte-rio-grandense 
de Letras, referente ao trimestre 
janeiro-fevereiro-março e totalmente 
dedicada às mulheres. A capa 
diagramada por Diolene Machado 
traz uma das consagradas obras de 
Newton Navarro, o Vaso de Flores.

“ “O que não sabe é um
ignorante; mas o que
sabe e não diz nada é
um criminoso”.
(Bertolt Brecht)
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As Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) que ampliarem horário de 
atendimento receberão mais recur-
sos do Governo Federal. O anúncio 
foi feito pelo ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, durante 
a Marcha dos Prefeitos, em Brasí-
lia.

A medida prevê que a popu-
lação tenha acesso aos serviços 
básicos, como consultas médicas e 

odontológicas, coleta de exames la-
boratoriais, testes de rastreamento 
para ISTs (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis), recém-nascidos 
e gestantes, aplicação de vacinas, 
consultas pré-natal, entre outros 
procedimentos, durante os três 
turnos.

As UBS vão poder ter horário 
de funcionamento maior que as 
habituais 40 horas semanais. O 

programa e passa a custear as uni-
dades que estenderem o expedien-
te diário. 

Com a nova medida, os gestores 
poderão decidir se as UBS funcio-
narão 60h ou até 75h por semana. 
Com isto, unidades que recebiam 
R$ 21,3 mil para custeio de até três 
equipes de Saúde da Família rece-
berão cerca de R$ 44,2 mil, caso o 
gestor opte pela carga horária de 

60h semanais.
Já as unidades de saúde que re-

cebem atualmente cerca de R$ 49,4 
mil para custeio de seis equipes de 
Saúde da Família e três de Saúde 
Bucal e funcionarem com carga 
horária de 75h, receberão R$ 109,3 
mil se aderirem à nova estratégia 
pública. Atualmente, a maior parte 
das UBS funcionam por 40h sema-
nais. As UBS funcionarão no horário da noite

Governo dará mais recursos para a UBS
que ampliar horário de funcionamento
Medida do Ministério da Sáude prevê que a população tenha maiorr acesso aos serviços básicos, 
como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais e testes de rastreamento

Benefício

José Aldenir/AgoraRN
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...do portal jurídico Jota: 
"Nazismo foi um movimento 
de direita. Nisso concordam 
historiadores, governo 
alemão, Museu do Holocausto. 
Publicamos artigo que relativizou 
esse fato por uma abordagem 
semântica. Erramos. Debate de 
ideias pressupõe rigor factual e 
responsabilidade. Falhamos ao 
não manter esse padrão";
 
...do jornalista Bernardo Mello 
Franco: "Desde domingo à tarde, 
Bolsonaro deu uma entrevista, 
fez dois discursos e publicou 17 
tuítes. Falou de tudo, menos do 
músico que foi metralhado pelo 
Exército com 80 tiros";
 
...da jornalista Mônica Bergamo: 
Moro e Guedes se reunem 
com Ana Hickmann, Zeze di 
Camargo, Regina Duarte, Kaká, 
Luciana Gimenez e outros para 
falar de Previdência e pacote 
anti-crime".

ASSUSTADOR
Um assunto importante foi tema de 

destaque na reunião desta terça-feira do 
Conselho Estadual de Cultura, na Academia 
Norteriograndense de Letras: a ausência 
de bibliotecas na capital potiguar e em todo 
o RN. Foi lembrada a situação do prédio 
da Biblioteca Câmara Cascudo, que, após 
passar 6 anos fechada em obras, foi entregue 
pelo Governo do Estado mas continua sem 
funcionar. A reforma foi feita com recursos 
de empréstimo com o Banco Mundial e 
foram investidos R$ 2 milhões em obras e 
equipamentos.
 
SALVANDO

Para o natalense que precisa ter acesso 
a bibliotecas públicas só resta uma opção, a 
Biblioteca Zila Mamede, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte.  

REALIDADE
E um dado assustador foi levantado 

pelo Conselho de Cultura: no RN apenas 
dois - entre os 167 - municípios contam com 
bibliotecas públicas, Natal e Mossoró.

RECONHECIMENTO 
A Assembleia legislativa do Rio Grande 

do Norte promove logo mais, às 9h, no 
plenário da Casa, sessão solene para 
lembrar o Dia do Jornalista. O evento vai 
reconhecer o trabalho de 24 profissionais 
da imprensa potiguar. Cada deputado 
indicou um jornalista a ser homenageado, de 
diferentes áreas e regiões do Rio Grande do 
Norte. “É preciso reconhecer a importância 
do jornalismo e dos jornalistas”, disse o 
presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ezequiel Ferreira, ao propor, 
juntamente com o deputado Kelps Lima, o 
evento que vai celebrar o Dia do Jornalista, 
comemorado dia 7 de abril.

REAL OFICIAL 
Bastou uma frase no Twitter e o 

deputado Walter Alves, em resposta a 
um correligionário, expôs publicamente a 
situação político-familiar envolvendo ele e 
o pai, o ex-senador Garibaldi Filho, e o ex-
deputado federal Henrique Eduardo Alves. 

RELAÇÃO ZERO
Ao rebater postagem do prefeito de 

Coronel Ezequiel, Boba, que questionou sobre 
boatos de Henrique voltaria ao comando do 
MDB, Walter  foi direto: "A informação não 
procede. Inclusive, comunicamos à direção do 
MDB nacional que caso o senhor Henrique 
Alves, com quem não tenho relação pessoal 
e política há anos, venha assumir a legenda 
Garibaldi e eu deixaremos o partido".

EMENDAS
O pleito de Sueldo é simples: 

já que a bancada federal indicou 
o contingenciamento de R$ 10,5 
milhões que estavam carimbados 
para Natal, em atendimento a 
decreto financeiro do Governo 
Federal, ele solicita que esse mesmo 
montante seja aplicado na capital 
através das outras emendas. 
“Como Natal perdeu esse valor na 
nova divisão, é justo que haja uma 
reposição dentro das outras ações 
hoje destinadas a todo o Estado”, 
explicou o vereador.

RV ENCONTRO 2019
Grande evento do mercado de 

casamentos acontece neste mês. É a 
5ª edição do RV Encontro – Noivas 
& Fornecedores, idealizado por 
Larissa Borges. Marcado para os 
dias 27 e 28 de abril, no Versailles 
Recepções, o evento conta com a 
participação de várias empresas 
do segmento, além de convidados 
especiais para bate-papos e o desfile 
de noivas que acontece anualmente.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

PODE SER
A resposta de Walter é clara do que diz respeito ao rompimento com o primo 

Henrique, porém, deixa no ar que existe, sim, a possibilidade de o ex-deputado e ex-
presidente da Câmara Federal voltar ao comando do partido.

SUGESTÃO 
Diante do recente contingenciamento de recursos federais destinados a Natal, o 

vereador Sueldo Medeiros (PHS) apresentou um requerimento, nesta quarta-feira (10), 
na Câmara Municipal, com o objetivo de amenizar o problema. Ele solicitou à bancada 
federal que exija a execução de pelo menos R$ 10,5 milhões na capital, valor que foi 
subtraído da obra da Praia da Redinha, por meio das emendas da Saúde, da Educação e 
da Segurança.

>> GIRO PELO TWITTER...

Ex-ministro da Previdência Social, Nelson Machado 
foi recebido pelo presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio Grande do Norte (CRCRN), 
Luzenilson Moreira, em sua visita ao Estado

Deputado federal Fábio Faria solicitando ao 
presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo 
Maia, a criação de uma comissão especial 
debater o PL 899/2019, que altera o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), fazendo com 
que vídeos compartilhados na Internet, como o 
YouTube, tenham aviso de classificação etária nos 
conteúdos audiovisuais. "Esse assunto é urgente e 
merece toda atenção", comentou o parlamentar

Sheila Morais recebendo a estilista Nathi Faria no 
estande SD por Sheila Morais no Minas Trend

Cedida

Cedida

 Instagram

Desfile Prada Inverno 2020, em Milão
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A força-tarefa da Opera-
ção Greenfield ratificou nesta 
quarta-feira, 10, duas denún-
cias contra o ex-presidente 
Michel Temer (MDB). As 
acusações apontam crimes de 
organização criminosa – caso 
conhecido como ‘Quadrilhão 
do MDB’ – e também de em-
baraço à investigação – epi-
sódio em que o emedebista 
foi gravado pelo empresário 
Joesley Batista, no Palácio do 
Jaburu, e que ficou conhecido 
pela frase ‘tem que manter 
isso, viu?’.

Em 2017, durante o man-
dato de Temer, o então pro-
curador-geral da República, 
Rodrigo Janot, ofereceu uma 
denúncia para os dois crimes, 
mas o caso foi suspenso. Com 
o fim do mandato do ex-presi-
dente, a denúncia foi enviada 
à 1ª instância e, por preven-
ção, distribuído à Greenfield. 

Na denúncia referente ao 
crime de embaraço, Michel 
Temer é acusado de instigar 
Joesley Batista a pagar, por 
meio de Ricardo Saud, vanta-
gens ao doleiro Lúcio Funaro 
– que depois se tornou delator. 
O objetivo seria impedir que 
Funaro firmasse um acordo 
de colaboração premiada com 
o Ministério Público Federal. 

Essas são a quinta e a 
sexta denúncias oferecidas 
contra o ex-presidente  Temer 
desde que perdeu a prerroga-
tiva de foro, passando a res-
ponder na primeira instância.

Procuradoria 
acusa Temer por 
“tem que manter 
isso, viu?”

Operação Greenfield

Michel Temer, ex-presidente

Eraldo Peres / AP Photo

PEDIDO DE REVALIDAÇÃO/ RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

MARIA DAS GRAÇAS GALVAO EIRELLI ME, CNPJ 19.034.728/0001-62, torna público 
que está requerendo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Urbanístico de 
Goianinha, a revalidação/renovação da Licença de Instalação - LI para o LOTEMENTO SÃO 
MIGUEL, localizada RN 003, Zona Urbana de Goianinha/RN.

MARIA DAS GRAÇAS GALVAO
SOCIO PROPRIETARIO

J. R. RESOLVE EIRELE  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

J. R. RESOLVE EIRELI, CNPJ: 27.945.495/0001-88 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 
a Licença Simplificada  (LS) para a atividade de Transporte de Resíduos Não Perigosos 
(Esgotos doméstico – via caminhão limpa fossas) localizado na Rua Dr. Luiz Carlos, 3834 
Centro CEP:59.650-000 no Município de Assu/RN.

WALDENICIO MATHIAS DA SILVA 
PROCURADOR

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA

IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS, inscrito no CPF: 143.753.624-72, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Li-
cença Prévia (LP), para o futuro Posto de Combustíveis, localizado na Avenida José Mario de 
Farias, S/N, RN-023 – Centro – CEP: 59020-160 - Touros/RN.

IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
Diretor

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMERCIAL NOVA JERUSALÉM LTDA, inscrito no CNPJ: 03.613.359/0001-22, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte- IDEMA a Renovação da Licença de Operação (RLO), para a atividade de 
revenda varejista de combustíveis líquidos  em favor do empreendimento localizado na Rua 
João Ataíde de Melo, 634-A, Centro -  Tangará / RN.

José Airton Bezerra  – Diretor

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª Vara Cível DA COMARCA DE NATAL

EDITAL DE CITAÇÃO- ORDINÁRIO (Prazo: 30 dias)

A Exma. Sra. Dra. Thereza Cristina Costa Rocha Gomes, Juíza de Direito da 14ª Vara Cível 
desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no 
prazo de 30 dias, que pelo presente fica CITADO(A) a pessoa de Progas Comércio e Instalação 
de Central de Gás Ltda - ME, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais 
interessar possa, por todos os atos e termos da Ação (Proc. nº 0034889-33.2009.8.20.0001), 
proposta por Unimetais Comércio Ltda contra Progas Comércio e Instalação de Central de Gás 
Ltda - ME, em tramitação por este Juízo da 14ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentar a defesa que tiver. Em caso de revelia será nomeado curador especial. Tudo de 
conformidade com a petição inicial, cuja cópia se encontra nesta Secretaria, à disposição dos 
interessados. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 21 de fevereiro de 2019 Eu, Maria 
Jacqueline Lopes de Luna Freire, Chefe de Secretaria o fiz digitar, subscrevi e assino.

Thereza Cristina Costa Rocha Gomes
Juíza de Direito

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DE COMBUSTÍVEIS STOPCAR LTDA, inscrito no CNPJ: 11.133.992/0001-41, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte- IDEMA a Renovação da Licença de Operação (RLO), para a atividade de 
revenda varejista de combustíveis líquidos  em favor do empreendimento localizado na Praça 
Alice Adriano Ferreira da Silva, 60, Bairro 3X1 -  Santa Cruz / RN.

José Carlos Silvino  – Diretor

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

Gildenor Bezerra Canuto - ME CNPJ 18.495.068/0001-54, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Prévia para instalação de base de gerenciamento e depósito temporário de resíduos 
industriais, localizado no Sítio Rancho da Velha, Zona Rural. Gov. Dix-Sept Rosado/RN. 

Gildenor Bezerra Canuto
 Proprietário

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DE COMBUSTÍVEIS JAÇANÃ LTDA, inscrito no CNPJ: 24.520.892/0001-10, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte- IDEMA a Renovação da Licença de Operação(RLO), para a atividade de 
revenda varejista de combustíveis líquidos  em favor do empreendimento localizado na Rua 
Francisco de Paula, 336, Centro -  Jaçanã / RN.

José Carlos Silvino  – Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

EDP Renováveis Brasil S.A., inscrita no CNPJ 09.334.083/0001-20, torna público que está requerendo 

ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 

de Instalação-LI para Subestação Aventura, localizada no município de Touros-RN.

Maira Zanduzzo - Gerente Ambiental

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

Central Eólica SRMN II S.A., CNPJ: 29.302.357/0001-06, torna público que está requerendo junto ao 

IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte a Licença 

de Instalação - LI para a implantação da Linha de Transmissão de Energia Elétrica com tensão de 

138kV denominada Santa Rosa Mundo Novo - SE Paraíso, através dos municípios de Santa Cruz, 

Sítio Novo, Barcelona e São Tomé, percorrendo uma distância de 52,5km.

Maira Zanduzzo - Gerente Ambiental

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (HOLDING) 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico Copel CEE190002/2019; Licitantes: Usina de Energia Eólica Cutia S.A., Usina de Energia Eólica 
Guajiru S.A., Usina de Energia Eólica Jangada S.A., Usina de Energia Eólica Maria Helena S.A., Usina de Energia 
Eólica Potiguar S.A., Usina de Energia Eólica Esperança do Nordeste S.A., Usina de Energia Eólica Paraíso dos 
Ventos do Nordeste S.A., Central Geradora Eólica São Bento do Norte I S.A., Central Geradora Eólica São Bento do 
Norte II S.A., Central Geradora Eólica São Bento do Norte III S.A., Central Geradora Eólica São Miguel I S.A., Central 
Geradora Eólica São Miguel II S.A., Central Geradora Eólica São Miguel III S.A., empresas vinculadas a Holding 
Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.; Objeto: prestação de serviços de telecomunicações com o fornecimento de 
internet dedicada na subestação Cutia (RN); Recebimento das Propostas em www.licitacoes-e.com.br, até o dia 
25/04/2019, às 09h00; Disputa de Preços em www.licitacoes-e.com.br, dia 25/04/2019, às 09h15; Retirada do Edital 
em www.copel.com ou www.licitacoes-e.com.br; Informações: (41) 3331-2808. 

ADITAMENTO 
A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 03 à Licitação Eletrônica Copel CEE180007/2018; Objeto: 
Mapeamento fotogramétrico e a retificação dos cadastros ambientais rurais no estado do Rio Grande do Norte; Data 
da Sessão: Alterado o prazo de Recebimento das Propostas em www.licitacoes-e.com.br, até o dia 07/05/2019, às 
09h00; Alterada a Disputa de Preços em www.licitacoes-e.com.br, para o dia 07/05/2019, às 09h15; O referido 
aditamento encontra-se à disposição dos interessados em www.copel.com e www.licitacoes-e.com.br; Informações: 
(41) 3331-2808. 

 

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contrata-
ção de empresa para prestar serviços de desratização, desinfestação e dedetização no 
SEST SENAT Unidade B29 Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documen-
tação e a proposta será no dia 29/04/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 26/04/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, s/n, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail 
licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00009/2019

PREFEFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN. Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN - CNPJ: 01.612.396/0001-90. Contratado: ESCALA 
CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 18.659.632/0001-27. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Objeto: O 
OBJETO DESTA LICITAÇÃO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL: 
REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 2 – MINISTERIO DA 
SAÚDE. Fonte de Recursos: RECURSOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL. PROGRAMA 
DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRAPARTIDA: 02 – PODER 
EXECUTIVO: 2.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.014-Const. Ampl. e Reforma de Unid.de 
Saúde da zona rural e zona urbana. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 353.654,62 (trezentos e 
cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Valor do Aditivo: 
R$ 32.902,57 (trinta e dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta e sete centavos). Data da assinatura 
do contrato: 02 de abril de 2019. Vigência: 180 dias conforme cronograma físico financeiro. Pela 
Contratante: José Renato Teixeira de Souza – Prefeito Municipal. Pela Contratada: Escala Construções 
Eireli.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

São Miguel do Gostoso/RN, 02 de abril de 2019.

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO – TP -003/2018
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A campanha nacional 
de vacinação contra a 

gripe segue até o dia 31 
de maio em todo o país.

sindicatodosmedicos.rn

@sinmedrn
@sinmed.rn

(84) 98701 3795

O América é o campeão do se-
gundo turno do Campeonato Poti-
guar de 2019. Jogando na noite da 
última quarta-feira, 10, no estádio 
Leonardo Nogueira, em Mossoró, o 
Alvirrubro encarou o Potiguar em 
duelo válido pela final da Copa Rio 
Grande do Norte. Mesmo jogando 
longe de casa e sem a vantagem do 
empate, o time da Rodrigues Alves 
conseguiu se impôr e venceu a par-
tida por 2 a 0.

O primeiro tempo do duelo 
foi bem equilibrado, com chances 
criadas para ambas as equipes. O 
Potiguar, por ter a vantagem da 
igualdade para se tornar campeão, 
foi mais precavido ao longo da par-
tida, mas não se eximiu de, por 
vezes, subir ao ataque em busca do 
gol. O América, precisando o gol do 
tento a qualquer custo, arriscava 
mais, mas não conseguiu furar o 
bloqueio nos 45 minutos iniciais.

Já na segunda etapa, a parti-

da ganhou contorno dramático. O 
América se lançou de vez ao campo 
de defesa do Time Macho e tentou 
muitas vezes, principalmente por 
vias aéreas. O gol do alívio, no en-

tanto, só surgiu aos 35 minutos. 
Após cobrança de escanteio de 
Diego, o zagueiro Alisson Brand 
desviou e Adriano Pardal apareceu 
livre na pequena área para fazer 1 

a 0 para o América.
Com a vantagem no placar, o 

Alvirrubro de Natal passou a ad-
ministrar o jogo. Por volta dos 40 
minutos, o clima esquentou e uma 
confusão generalizada tomou conta 
do gramado. Thiaguinho e Lucas 
Santos foram expulsos do lado do 
Potiguar. Em vantagem no campo, 
o América aproveitou e marcou o 2º 
gol aos 51 minutos, com Luizinho. 
Depois disso, o árbitro apitou o fim 
do jogo.

Com a vitória em Mossoró, o 
América se credenciou para dis-
putar a final geral do Campeona-
to Estadual contra o ABC. Serão 
dois jogos para definir o grande 
campeão. O primeiro acontece no 
estádio Frasqueirão, casa Alvine-
gra, enquanto que o segundo será 
realizado na Arena das Dunas, 
com mando de campo americano. 
Não há vantagem de empate nos 
confrontos.

A noite desta quarta-feira, 10, 
não foi de felicidade para o torcedor 
do ABC. Não bastasse ter visto o 
rival América faturar o título do 
segundo turno do Campeonato Es-
tadual diante do Potiguar de Mos-
soró, o adepto abecedista também 
foi obrigado a assistir o Alvinegro 
ser goleado por 3 a 0 pelo Santa 
Cruz-PE no estádio do Arruda, em 
Recife, no jogo de volta da 3ª fase 
da Copa do Brasil.

Em campo, o duelo se mante-
ve bastante equilibrado até os 40 

minutos da etapa inicial. O ABC, 
que tinha a vantagem de jogar 
por qualquer empate já que tinha 
vencido a ida por 1 a 0, em Natal, 
até criou algumas chances, mas 
se desestabilizou completamente 
após sofrer o primeiro gol. Em cru-
zamento da direita aos 41 minutos, 
Marcos Martins colocou a bola na 
cabeça de Pipico, que completou 
com êxito para o fundo das redes. 
1 a 0.

Seis minutos depois, aos 47 
minutos, o Tricolor pernambucano 

conseguiu aumentar a vantagem. 
Numa belíssima cobrança de falta 
de longa distância, o volante Char-
les acertou o ângulo esquerdo da 
meta defendida pelo goleiro Edson. 
2 a 0, resultado que já garantia ao 
time do Recife a classificação para 
a quarta fase do torneio nacional.

Na volta do intervalo, o Santa 
Cruz se manteve no ataque e “ma-
tou” o jogo logo aos 4 minutos. Hen-
rique, zagueiro do ABC, colocou a 
mão na bola dentro da área, Pipico 
cobrou e sacramentou a vitória.

Alvirrubro venceu fora de casa e garantiu o troféu da segunda parte do Estadual

ABC caiu diante do Santa no Arruda

América marca no fim, vence o Potiguar 
por 2 a 0 e é campeão do segundo turno

ABC é goleado pelo Santa Cruz-PE e 
está eliminado da Copa do Brasil de 2019

Adriano Pardal e Luizinho, nos minutos finais do segundo tempo, anotaram os gols que garantiram o 
título do segundo turno do Campeonato Estadual ao América; rubro agora rival ABC na finalíssima

Estadual

Adeus

Diego Simonetti

Andrei Torres / ABC FC


