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HARVARD
A governadora Fátima Bezerra 

embarca hoje para os Estados 
Unidos, onde será uma das 
palestrantes da Brazil Conference 
at Harvard & MIT 2019, que 
será realizada entre os dias 5 e 
7 de abril, em Boston. O evento 
anual é organizado por estudantes 
brasileiros de duas das maiores 
universidades americanas, Harvard 
e MIT - Massachusetts Institute of 
Technology.

HARVARD II
A chefe do Executivo estadual 

falará no painel “+Aprendizagem: 
Caminhos para uma Educação 
Pública de Qualidade”, mediado 
pela professora Julia Callegari, 
mestre em administração pública. 
Terá também a participação da 
professora finalista do Global 
Teacher Prize, Débora Garofalo; e 
da representante da Secretaria Na-
cional de Educação Básica do MEC, 
Tania Almeida. O painel acontece 
no sábado, dia 6.

HARVARD III
O convite à governadora é uma 

forma de reconhecer seu trabalho 
na área da Educação. As despesas 
de participação, como passagens e 
estadia, por exemplo, foram pagas 
pela organização do evento.

HARVARD III
Também serão palestrantes 

no evento o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso; o atual 
presidente do STF, ministro Dias 
Toffoli; e os governadores Flávio 
Dino (MA-PCdoB), Camilo Santana 
(CE-PT), Wilson Witzel (RJ-PSC) 
e Romeu Zema (Novo-MG). Além 
dos ex-candidatos à presidência da 
República Ciro Gomes (PDT), Gui-
lherme Boulos (PSOL) e Henrique 
Meirelles (MDB); e o atual vice-pre-
sidente do Brasil, general Hamilton 
Mourão.

GOVERNADOR
Com a viagem de Fátima aos 

Estados Unidos, assume como 
governador interino do Rio Grande 
do Norte, o vice, Antenor Roberto 
(PC do B). 

UNIÃO
Parte da bancada federal do 

Rio Grande do Norte se reuniu 
nesta terça na Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) para discutir 
os altos preços de passagens aéreas 
nas rotas que incluem o Rio Grande 
do Norte. Marcaram presença os 
deputados João Maia, Benes Leo-
cádio, Natália Bonavides, Walter 
Alves, Beto Rosado e Rafael Motta 
e os senadores Styvenson Valentim 
e Jean Paul Prates.

AMARRAÇÃO
Por falar em passagens aéreas, 

a opinião do deputado João Maia é 
de que a redução do ICMS para o 
querosene da aviação foi mal amar-
rada. “É preciso ver que incentivo 
fiscal foi esse que nós demos e que, 
ao invés de ganhar, a gente perdeu. 
As passagens ficaram mais caras”, 
diz ele.

RENOVÁVEIS
O engenheiro Sérgio Freire, 

presidente do Sinduscon Mossoró, 
foi indicado pelo presidente da 
FIERN, Amaro Sales, para presidir 
a Comissão Temática de Energias 
Renováveis, que tem como objetivo 
desenvolver propostas de políticas e 
estimular práticas voltadas para a 
área de energias renováveis, setor 
com grande potencial estratégico 
no Rio Grande do Norte e apontado 
como um dos principais motores da 
economia do estado nos próximos 
anos.

 
LICENÇAS

Em três meses, o Idema emitiu 
mais de 500 licenças, seguindo a 
política de celeridade no atendi-

mento às demandas implantada no 
governo anterior, de Robinson Fa-
ria. “Iniciamos bem as atividades, 
entretanto, é preciso modernizar a 
infraestrutura do Idema a fim de 
zerarmos a pauta hoje existente”, 
diz o governo petista.

SALÁRIOS
O Supremo Tribunal Federal 

manteve decisão favorável à Asso-
ciação dos Subtenentes e Sargentos 
Policiais e Bombeiros Militares 
contra o Governo do Estado, na 
solicitação de manter o pagamento 
do salário em dia. A ação tramita 
na Justiça desde 2016 e foi alvo 
de vários recursos do Executivo, 
inclusive perante a corte máxima.

ACIDENTES
Um acidente de trabalho 

acontece a cada 2h no Rio Grande 
do Norte, de acordo com números 
do Observatório Digital de Saúde e 
Segurança do Trabalho, plataforma 
criada pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT) em parceria 
com a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). No Brasil, a 
estatística revela que um acidente 
ocorre a cada 48 segundos. Mais 
de R$ 80 bilhões foram gastos pela 
Previdência Social com benefícios 
acidentários de 2012 a 2019.

ACIDENTES
O juiz federal Walter Nunes 

da Silva Júnior, titular da 2ª Vara 
Federal, decidiu que é de compe-
tência da Justiça Federal o caso 
envolvendo José Bezerra Júnior, 
acusado de supostamente ter 
viabilizado o recebimento no valor 
de R$ 300.000, a título de propina 
para os acusados José Agripino 
Maia, Rosalba Ciarlini Rosado e 
Carlos Augusto de Sousa Rosado. O 
acusado José Bezerra pedia exceção 
de incompetência do Juízo para que 
o processo fosse remetido à Justiça 
Estadual. A tese foi rejeitada.

Em balanço preliminar dos quase 100 dias de gestão, a governadora 
Fátima Bezerra (PT) mostra que, apesar de o Estado estar quase in-
governável, é possível gerir a máquina pública. Essa é a opinião do 

cientista político Antônio Spinelly, para quem os três primeiros meses 
do novo governo foram positivos do ponto de vista administrativo.

“Fátima montou uma equipe bem afinada, tecnicamente qualifica-
da e, até mesmo do ponto de vista político, diferenciada. Ao escolher 
seus auxiliares, não colocou exclusivamente pessoas do PT e adotou 
critérios técnicos, embora não ignorando o critério político. E está en-
frentando as grandes questões”, diz ele.

Para Spinelly, “Fátima encontrou um passivo muito grande, um 
estado quase ingovernável, e acho que ela está demonstrando que é 
possível governar”.

No plano da política, a governadora estabeleceu diálogo com os 
diversos segmentos. Além de Judiciário e Legislativo, Ministério Público 
e Tribunal de Contas, ela mantém contato direto com a sociedade civil, 
com os movimentos sociais e com os sindicatos.

Quanto ao passivo financeiro, que inclui atrasos no pagamento 
salarial do funcionalismo e a fornecedores, Spinelly enxerga que o go-
verno age como pode. “Obviamente, não dá para resolver completa-
mente em três meses. Mas vem resolvendo. Isso não depende apenas 
do governo do Estado”, defende.

Politicamente, Fátima Bezerra - ainda conforme o cientista - se ar-
ticula com outros governadores da região Nordeste e dialoga com o 
governo federal, “diálogo que é difícil de manter, mas que, na medida 
do possível, ela está dialogando”, diz.

A ressalva, conclui Antônio Spinelly, se dá na área da Comunicação. 
Para o professor universitário, “do ponto de vista da comunicação, falta 
algo a fazer e essa é uma batalha importante, é uma guerra constante”.

“Nesse campo, a governadora precisa ter mais cautela, e precisa 
ser mais agressiva do ponto de vista de se colocar mais. Os adversá-
rios estão aí para desgastar o governo”, alerta, lembrando que cabe à 
oposição fazer a crítica e apresentar propostas alternativas. “Na demo-
cracia, quem está no governo tem que saber conviver com a oposição”, 
reitera.  

Fátima, o PT e arte 
possível de governar

"
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“Fátima encontrou um 
estado quase ingovernável, 
e está demonstrando que é 
possível governar”

Antonio Spinelly
Cientista  Político

Divulgação
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O Governo do Estado vai apre-
sentar nesta quarta-feira, 3, o ca-
lendário de pagamentos do funcio-
nalismo para o mês de abril. Havia 
o temor de atrasos, após a  queda 
de repasses do Fundo de Participa-
ção dos Estados (FPE) no mês de 
março, que hoje responsável por 
aproximadamente 40% da receita 
total do Rio Grande do Norte.

Segundo dados da Secretaria 
do Tesouro Nacional, que é res-
ponsável pelos repasses do FPE, o 
Rio Grande do Norte já recebeu R$ 
652,40 milhões em 2019. 

“Tem sido recorrente essa que-
da do FPE nos meses de março e 
abril. Portanto, nos preparamos 
para enfrentar esse momento com 

todas as medidas cabíveis e possí-
veis. Ainda assim, iremos manter 
esse pagamento em dia de abril 
com dificuldade porque a situação 
do Estado ainda é de calamidade 
financeira”, salientou o secretário 
estadual do Planejamento e das 
Finanças, Aldemir Freire.

Apesar de confirmar que os sa-
lários serão pagos dentro do mês, 
como ocorreu entre o período de ja-
neiro e março deste ano, o planeja-
mento para o repasse dos salários 
será definido após reunião com os 
servidores públicos estaduais, que 
acontece nesta quarta-feira, às 
10h, no Gabinete Civil.

Ainda em abril, ressalta o se-
cretário Aldemir Freire, o Governo 

recolherá 30% da receita dos ór-
gãos com recursos próprios do Es-
tado, referentes a janeiro, fevereiro 
e março. O governo também busca 
receitas complementares, como a 
compensação do INSS, um saldo 
da dívida ativa e a expectativa de 
aumento das receitas tributárias. 

Aldemir Freire reforça o tra-
balho do Governo para pagar o 
salário do mês em dia. “Analise o 
quanto temos feito para, apenas, 
honrar nossa obrigação de pagar o 
salário do trabalhador. Paralelo a 
isso, outro pacote de medidas está 
em curso para que consigamos re-
cursos extras para pagar os atrasa-
dos deixados pela última gestão”, 
concluiu o secretário. 

Os membros do Ministério 
Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN) escolherão na próxima 
sexta-feira, 5, os integrantes da lis-
ta tríplice para a indicação ao cargo 
de procurador-geral de Justiça.

A eleição será realizada das 8h 
às 14h, no plenário Procurador de 
Justiça William Ubirajara Pinhei-
ro, na sede da Procuradoria-Geral 
de Justiça, em Natal; e no prédio-
-sede das Promotorias de Justiça 
de Mossoró.

Eudo Rodrigues Leite, atual 
PGJ, disputará a indicação da go-
vernadora Fátima Bezerra com a 
procuradora Iadya Gama Maio, 
que tentará a vaga pela terceira 

vez. A lista tríplice com apenas dois 
nomes será encaminhada à gover-
nadora do Estado, que irá nomear 
o procurador-geral de Justiça para 
o biênio 2019/2021.

Mas um ingrediente inespera-
do promete agitar o pleito. Caso 
seja a menos votada, contrariando 
uma tradição do MP no RN, Iadya 
garante que não vai renunciar.

Nesta terça-feira, 2, em entre-
vista ao Jornal Agora, da 97,9 FM, 
a procuradora afirmou que vem 
sendo pressionada para abandonar 
a disputa caso fique na segunda 
colocação. 

Em sua entrevista, Iadya Ga-
ma Maio reconheceu que muitos 

colegas comprometidos em votar 
nela retiraram seus apoio ao sa-
berem de sua disposição de não re-
nunciar caso fosse a menos votada. 

“Acho que esta deve ser uma es-
colha do governante e o ideal seria 
termos muitos candidatos para en-
tão compor a lista tríplice dos mais 
votados, para que a governadora 
opte por um dos nomes”, afirmou.

Para a candidata, que pode 
ser a primeira mulher a ocupar o 
cargo em 130 anos de existência da 
instituição, um grande ponto de di-
ferença entre ela e seu concorrente 
reside na paridade do MP com a 
Magistratura. 

Enquanto Eudo quer acabar 

com essa paridade, sancionada no 
ano passado, Iadya afirma que es-
sa decisão corporativa prejudicará 
o esforço de economia do estado.

Ela revel que, entre as consequ-
ências, 23 promotores passarão a 
ganhar mais do que 23 juízes com 
o rebaixamento de 23 comarcas e a 
subida de duas. 

Com 25 anos de atuação no Mi-
nistério Público do Rio Grande do 
Norte, Iadya Gama Maio foi pro-
motora de defesa dos idosos por 14 
anos e diretora da Fundação Esco-
la Superior do Ministério Público. 
É doutora em Ciências da Saúde, 
com Mestrado em Direito Consti-
tucional.

Governo anuncia ações para obter receitas extras e pagar os salários de abril 

Procuradora Iadya Gama Maio

Governo apresenta nesta quarta as datas 
para o pagamento dos salários de abril

Candidata a Procuradora-Geral de Justiça do RN, 
Iadya Maio diz sofrer pressão para renunciar

Apresentação do calendário de pagamentos do mês será feita após reunião com servidores públicos estaduais que acontece 
no Gabinete Civil; dados da  Secretaria do Tesouro Nacional apontam que o RN recebeu R$ 652 milhões de FPE em 2019

Funcionalismo

Eleição no MP

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN
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O presidente nacional do Servi-
ço de Proteção as Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), João Henrique 
Almeida Sousa, esteve em Natal 
para o lançamento de editais para 
fomento de startups em diversas 
áreas e disse que o governo federal 
terá que negociar melhor a reforma 
da previdência. Ele acredita que os 
Estados nordestinos dificilmente 
deixarão passar a proposta de di-
minuir para R$ 400 o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

Segundo João Henrique Almei-

da Sousa, hoje o BPC tem valor de 
um salário mínimo e pode ser pago 
a pequenos agricultores a partir 
dos 65 anos, tendo que comprovar 
não possuir meios de prover sua 
própria manutenção, nem de tê-
-la provida por sua família. Para 
ter direito, o agricultor em idade 
avançada precisa comprovar renda 
menor que um quarto de salário 
mínimo. “O governo quer diminuir 
para R$ 400, deixando o valor de 
um salário mínimo a partir dos 70 
anos. Isso precisa ser negociado, 

como a reforma toda”, disse.
Para o presidente do Sebrae 

nacional, ninguém tem dúvida que 
a reforma da previdência precisa 
ser feita, para que o Brasil – no 
futuro – não se torne uma Grécia. 
Lá, o governo foi obrigado a cortar 
30% do valor das aposentadorias 
de forma linear, ou seja, de uma só 
vez para o país sair do caos. Para 
João Henrique Almeida, a reforma 
da previdência será aprovada, mas 
não da forma que o governo quer, 
nem da maneira que o congresso 

vai querer.
Na avaliação do dirigente, o 

raciocínio da negociação deve ser 
utilizado com o sistema S. Hoje, há 
R$ 600 milhões para investimentos 
nas microempresas em todo o País. 
“Ano passado, por exemplo, o saldo 
da geração de empregos foi de 582 
mil postos, dos quais as microem-
presas foram responsáveis por 
100%. São as microempresas que 
estão segurando a barra do país”, 
detalhou João Henrique Almeida 
Sousa. João Henrique Almeida Sousa 

Presidente do Sebrae diz que o governo 
precisa negociar a reforma da Previdência
Durante passagem por Natal, João Henrique Almeida Sousa avalia que as mudanças no sistema previdenciárias ajudarão o País 
a crescer; dirigente nacional avalia que Estados nordestinos não irão permitir mudanças no Benefício de Prestação Continuada

Necessidade

Lucas Dias / GP1
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O presidente do Instituto de 
Previdência do Estado do Rio 
Grande do Norte (Ipern), Nereu 
Linhares, disse que pelo menos 
44 mil aposentadorias são pagas 
a servidores que nunca contribuí-
ram. De acordo ele, as negociações 
com os Poderes Legislativo e Judi-
ciário já foram iniciadas para que 
eles arquem com essas despesas e 
o Ipern ficaria com as aposentado-
rias do poder Executivo.

Em entrevista ao programa 
Agora em Debate, apresentado 
pelo jornalista Roberto Guedes, na 
rádio Agora FM (97,9), ele relem-
brou que entre 2011 e o ano pas-
sado todo os recursos que haviam 
no Ipern – cerca de R$ 1 bilhão – 
foram “torrados” para outros fins 
e hoje o sistema previdenciário 
amarga um déficit de R$ 130 mi-
lhões por mês. “Infelizmente, essa 
poupança feita para as aposenta-

dorias foi dilapidada”, disse.
Para Linhares, essa reforma 

da previdência deve ser feita com 
muita cautela, principalmente 
porque só está se levando em con-
sideração o mecanismo econômico. 

“A questão de proteção ao 
risco social está sendo deixada 
de lado e isso é muito perigoso. 
A previdência tem dois inimigos: 
a ignorância e a má gestão. Infe-
lizmente a previdência é hoje o 

maior vetor de tentativa de frau-
de no mundo”, acrescentou o atua 
presidente do Ipern.

De acordo com Linhares, o 
governo do Estado vai precisar 
da ajuda financeira da União e 
em 15 dias ele estará em Brasília 
para conversar com o ministro 
Paulo Guedes sobre recursos ex-
tras. Antes, ele participará de um 
encontro do Conselho Nacional de 
Previdência, que será realizado no 
Pará próxima semana. “O maior 
problema é que o governo quer im-
plantar umm sistema semelhante 
a países como a Noruega e Dina-
marca, onde se aposente com 70 
anos. O problema é que ninguém 
quer dar a qualidade de vida que 
existe nestes países. De quebra, 
querem diminuir o valor de Be-
nefício de Prestação Continuada 
(BPC) de um salário mínimo para 
R$ 400”, criticou Linhares.

Nereu Linhares: "a previdência tem dois inimigos: a ignorância e a má gestão"

Governo paga a 44 mil aposentados que 
nunca contribuíram, diz Nereu Linhares
Diretor do Instituto de Previdência do Estado detalha que as negociações com os poderes Legislativo 
e Judiciário já foram iniciadas para que estes órgãos possam arcar com as suas próprias despesas

Dados

José Aldenir / Agora RN

O governo de Jair Bolsonaro 
tem uma agenda ambiciosa de re-
formas, mas a implementação das 
medidas e o timing da aprovação 
no Congresso permanecem sem 
clareza, avalia a agência de classi-
ficação de risco Fitch Ratings nesta 
terça-feira, 2.

A avaliação da Fitch é que a 
proposta de reforma da Previdên-
cia apresentada por Bolsonaro ao 
Congresso é um “elemento central” 
para o ajuste das contas públicas. 
Mas a analista acredita que prova-
velmente o texto será diluído du-
rante a tramitação no Congresso.

A não aprovação da reforma, 

além de prejudicar o desempenho 
do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil pelos próximos anos, teria 
impactos negativos para a trajetó-
ria de médio prazo da dívida públi-
ca, segundo a agência.

A Fitch afirmou também que o 
crescimento econômico na América 
Latina “provavelmente permane-
cerá modesto e altamente desigual” 
este ano à medida que algumas 
economias maiores permanecerão 
em um caminho de crescimento 
“razoavelmente lento”. De acordo a 
agência, os riscos externos, os ris-
cos políticos e os desafios de conso-
lidação fiscal são os três principais 

desafios para os países da América 
Latina.

Entre os riscos externos, a 
Fitch aponta para a volatilidade 
dos preços das commodities, uma 
desaceleração da China, tensões 
no comércio internacional e um 
aperto mais rápido do que o previs-
to das condições de financiamento 
internacional. Já os riscos políticos 
estão relacionados à aprovação de 
reformas no Brasil e um ambiente 
“potencialmente menos favorável 
para investimento e crescimento 
no México”, enquanto um ciclo 
eleitoral incerto e imprevisível na 
Argentina Paulo Guedes, ministro da Economia

Fracasso em aprovar nova Previdência 
não pode ser descartado, aponta agência

Fitch Ratings

Jefferson Rudy / Agência Senado

O presidente Jair Bolsonaro 
antecipou o retorno de sua viagem 
a Israel e deve chegar ao Brasil du-
as horas mais cedo. O desembar-
que acontece nesta quarta-feira, 3, 
em Brasília,  por volta das 18h40.

De acordo com o porta-voz 
da Presidência, Otávio do Rêgo 
Barros, a visita de Bolsonaro à co-
munidade brasileira na cidade de 
Raanana, que estava prevista para 
amanhã de manhã, foi modifica-
da. O encontro com os brasileiros 
aconteceu nesta terça-feira, 2, em 
Jerusalém.

“Por questões logísticas esta-
mos trazendo cerca de 25 brasilei-
ros que moram naquela comunida-
de com a finalidade do presidente 
estreitar os laços e ao mesmo tem-
po antecipar nosso retorno amanhã 
visto que no dia seguinte ele tem 
agendado uma série de encontros 
com parlamentares visando nosso 
objetivo principal, que é o anda-
mento mais célere da reforma da 
Previdência”, explicou.

Bolsonaro confirmou que deve 
se reunir com líderes partidários 
na quinta-feira, 4, com o objetivo de 
discutir as mudanças nas regras de 
aposentadoria. Previsão é de que a 
reforma seja votada até o mês de 
junho.

Em Israel, o presidente parti-
cipou da cerimônia de abertura do 
encontro empresarial Brasil-Israel. 
Após isso, ele e o primeiro-ministro 
de Israel, Benjamin Netanyahu 
visitaram uma exposição de produ-
tos de empresas de inovação. 

Presidente Jair  
Bolsonaro antecipa 
viagem de retorno 
ao Brasil

Israel

Desembarque acontece em Brasília

Alan Santos/PR
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A força-tarefa da Operação 
Lava Jato de São Paulo proto-
colou denúncia contra o ex-pre-
sidente Michel Temer e outros 
três investigados pelo crime de 
lavagem de dinheiro. 

A denúncia diz respeito à 
reforma da casa da filha do ex-
-presidente, Maristela Temer, 
supostamente bancada por João 
Batista Lima Filho, o Coronel 
Lima, e sua mulher, Maria Rita 
Fratezi.

A reforma  já era alvo da Polícia 
Federal no âmbito do inquérito dos 
Portos, quando as investigações 
deram conta de que valores em es-
pécie teriam bancado as obras. Os 
valores teriam sido pagos pela mu-
lher do Coronel Lima, Maria Rita 
Fratezi, segundo testemunhas.

O engenheiro contratado pa-
ra tocar a reforma, Luís Eduardo 
Visani, chegou a afirmar à Polícia 
Federal que recebeu seus paga-
mentos em dinheiro vivo. “Que os 
pagamentos, de fato, totalizaram 
aproximadamente R$ 950 mil, 
conforme cópia de recibos apresen-
tados, os quais foram recebidos em 
parcelas diretamente no caixa da 
empresa Argeplan”, consta em seu 
termo de depoimento.

Maristela chegou a prestar de-
poimento no âmbito da Operação 
Skala, que mirava aliados de Te-
mer. Quando Temer foi indiciado, 
a Polícia Federal afirmou que as 
obras na casa de Maristela Temer, 
em São Paulo, entre 2013 e 2015. 
A reforma foi avaliada entre R$ 1,5 
milhão e R$ 2 milhões. Ex-presidente Michel Temer: reforma de casa da fillha foi avaliada em R$ 2 milhões

Michel Temer é denunciado por lavar  
dinheiro em reforma de casa da filha
Ação do ex-presidente já era alvo da Polícia Federal no âmbito do inquérito dos Portos, quando as 
investigações deram conta de que valores em espécie teriam bancado obras particulares do político

São Paulo

Eraldo Peres / AP Photo

Atos ilícitos ocorreram em 2016

José Aldenir / Agora RN

O Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE/RN) determinou a cassação 
do vereador Jandy Euflasino de 
Santana, do Município de Arez, 
por compra de votos nas eleições 
de 2016. Da decisão ainda cabem 
recursos, porém a Câmara Muni-
cipal deve proceder de imediato o 
afastamento do vereador.

A compra de votos – captação 
ilícita de sufrágio – ocorreu atra-
vés da promessa de aquisição de 
diversos bens para eleitores do 
município. No dia da votação foi 
cumprido um mandado de busca e 

apreensão, na residência de Jandy, 
e lá foram encontradas listagens 
com nomes de pessoas relaciona-
dos a diversos bens e vantagens, 
além de notas fiscais da compra de 
produtos; talões de combustíveis; 
faturas de contas de energia elétri-
ca; comprovantes de depósitos em 
dinheiro, dentre outros.

Uma lista intitulada “Pendên-
cias Financeiras” trazia diversos 
nomes já riscados, relacionados a 
valores em dinheiro e acompanha-
dos pelo sinal de “ok”. Outras listas 
incluíam nomes de eleitores rela-

cionados a bens como: gás, luz, ces-
tas básicas, reforma de banheiro, 
materiais de construção em geral e 
outros serviços.

Somado a isso, e comprovando 
que parte das “promessas” tinham 
sido efetivamente cumpridas, fo-
ram encontrados também uma no-
ta de uma loja de material de cons-
trução, faturas de energia elétrica, 
comprovantes de pagamento de 
contas de energia elétrica, compro-
vantes de depósito em dinheiro em 
contas de terceiros e notas fiscais 
de compra de produtos diversos.

Justiça Eleitoral cassa vereador do 
município de Arez por compra de votos

Punição

Os servidores querem 
barrar o avanço de pontos da 
reforma da Previdência já na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara, a 
primeira etapa que o texto 
passa no Congresso. Entre 
os pontos que consideram ile-
gais, dois afetam diretamente 
o funcionalismo público e já 
são alvos de intenso lobby: a 
cobrança de alíquotas maio-
res e diferenciadas pagas 
pelos trabalhadores e as alte-
rações nas regras para quem 
entrou no serviço público 
antes de 2003. A votação da 
reforma na CCJ está prevista 
para o dia 17 de abril.

A estratégia dos servido-
res é promover o questiona-
mento massivo da constitu-
cionalidade de alguns pontos.  

Os pontos que mais inte-
ressam ao funcionalismo pú-
blico neste primeiro momento 
são derrubar a alíquota pro-
gressiva que eleva a contri-
buição dos servidores que ga-
nham os salários mais altos.

A reforma eleva a contri-
buição dos servidores públi-
cos e da iniciativa privada 
que ganham mais. A alíquota 
dos servidores pode chegar a 
22%, porcentual cobrado so-
bre uma parte do salário, caso 
a reforma seja aprovada. No 
INSS, a alíquota máxima se-
rá de 11,68% (hoje, é de 11%). 

Servidores 
públicos querem 
barrar reforma da 
Previdência

Discussão

CCJ espera votar texto até dia 17 

Dida Sampaio / Estadão
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Construtoras que atuam no 
programa Minha Casa, Minha Vi-
da (MCMV), especialmente na fai-
xa 1, entraram a semana avisando 
o Governo Federal que começarão 
novamente a demitir trabalhado-
res. A atual dívida no país inteiro 
seria de R$ 450 milhões, segundo a 
Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC).

De acordo com o vice-presiden-
te de mercado imobiliários do Sin-
dicato da Construção no RN (Sin-
duscon), Marcos Aguiar, no Estado 
apenas três ou quatro obras na 
faixa 1 ainda estão em andamento 
em Natal, Região Metropolitana e 
Mossoró. “Mesmo assim, são proje-
tos paralisados durante o segundo 
governo de Dilma Rousseff, que 
foram retomados no final do ano 
passado”, explicou.

Ainda segundo a Câmara Bra-
sileira da Indústria da Construção, 
o programa "Minha Casa, Minha 
Vida" representa atualmente cerca 
de dois terços do mercado imobi-
liário brasileiro. O setor da cons-
trução, que chegou a empregar 3,4 
milhões de pessoas, hoje emprega 
2 milhões.

De acordo com Marcus Aguiar, 
só no RN, a perda de empregos por 
conta da crise nos últimos anos já 
ultrapassou os 50%. “Seguramente 
desde então mais de 30 mil traba-
lhadores perderam o sustento no 
Rio Grande do Norte”, acrescentou.

Para ele, tudo é consequência 
do contingenciamento de repasses 
que não será resolvido enquanto 
não se votar no Congresso a refor-
ma da Previdência. 

“É uma questão de meta fiscal 

que acarreta todo esse problema 
que, por envolver pequenas e mé-
dias empresas sem caixa para se-
gurar os atrasos, acaba assim como 
estamos vendo”, lembrou.

Desde o início do ano, o Gover-
no Federal liberou R$ 732 milhões 
para o programa no País e os atra-
sos em janeiro e fevereiro foram de-
correntes de contingenciamentos. 

Ao completar dez anos de exis-
tência, o programa Minha Casa, 
Minha Vida se transformou num 
importante meio de manutenção 
de milhares de pequenas e médias 
construtoras.

Mas, com os atrasos de repas-
ses, a maioria precisou desconti-
nuar as obras, que passaram a ser 
retomadas em fins do ano passado 
com as promessas do governo de 
restabelecer os pagamentos. Marcos Aguiar, vice-presidente do Sinduscon no RN: "empresas sem caixa" 

Atraso no programa "Minha Casa, Minha 
Vida" desemprega 30 mil pessoas no RN
Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Norte aponta que poucos projetos ainda seguem em construção em Natal e 
Mossoró; dívidas do Governo Federal com as empresas de todo o país já ultrapassam a marca de R$ 450 milhões em 2019 

Perda

José Aldenir/AgoraRN

O secretário de Obras Públicas 
e Infraestrutura de Natal, Tomaz 
Pereira Neto, se mostrou receoso 
com o volume de chuva que vem 
caindo na cidade nas últimas se-
manas. Ele alertou para o fato de 
que quando o inverno chegar, a 
tendência é que a quantidade de 
água aumente. A grande preocu-
pação do titular de Obras de Natal 
são as lagoas de captação espalha-
das pela cidade.

Ao todo, o sistema de drenagem 
urbana da capital contas com 58 
reservatórios de detenção. Hoje, 23 

delas utilizam bombas para evitar 
transbordamentos, mas, por serem 
mecanismo eletroeletrônicos, as 
bombas podem falhar. "Dependen-
do da força do inverno, poderemos 
ter problemas sérios na cidade. As 
bombas podem falhar, principal-
mente por causa de atos de vanda-
lismo, que é um problema sério. O 
prazo para recuperar essas bom-
bas danificadas é de 90 a 120 dias, 
porque a maior parte do material é 
importado da Alemanha", avaliou.

Além da tensão constante com 
uma possível falha das bombas, 

que são utilizadas por quase 40% 
das lagoas de captação da capital, 
ele lembra outro problema do perí-
odo chuvoso: alagamentos. "Quan-
do se bloqueia uma tubulação, se 
cria um foco traumático que causa 
grandes alagamentos", aponta.

Um exemplo recente foi o que 
aconteceu na última segunda-feira, 
1º, pela manhã. Por conta das chu-
vas, houve obstrução das galerias 
na Rua João Medeiros Filho, em 
Igapó, na zona Norte, um pedaço 
do calçamento da rua afundou nas 
proximidades do viaduto. Secretário municipal Tomaz Pereira Neto

Natal pode ter sérios problemas com as 
chuvas, admite secretário Tomaz Pereira

Infraestrutura

José Aldenir/AgoraRN

O preço dos remédios vendidos 
no país aumentou 4,33% em todo 
o Brasil. O valor, definido pela 
Câmara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos, ficou acima da 
inflação de 2018, que fechou o ano 
em 3,75%. 

De acordo com o Ministério 
da Saúde, o percentual para os 
medicamentos é o teto permitido 
de reajuste. Cada empresa pode 
decidir se vai aplicar o índice total 
ou menor. Os valores valem para 
os medicamentos vendidos com 
receita.

Medicamentos 
recebem reajuste 
de 4,33% em todo 
o Brasil

Custo
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Em meio à crise das tarifas ca-
ras por Natal em comparação com 
outras capitais do Nordeste, a volta 
de voos fretados da Europa voltou 
a ser uma alternativa para injetar 
dinheiro novo na economia.

Depois de manter reuniões com 
a governadora Fátima Bezerra; 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
e empresários do trade turístico, 
nesta segunda-feira, 1, diretores 
da empresa holandesa Corendon 
definiram o novo voo charter Natal 
– Amsterdam.

Ele terá duas frequências se-
manais, trazendo 360 passageiros 
a cada sete dias, totalizando por 
mês serão cerca de 1,4 mil turistas 
e quase 8,5 mil ao longo dos seis 
meses de operação. O movimento é 
estimado em R$ 56,6 milhões entre 
novembro deste ano até abril de 
2020.

Segundo estudos do Instituto 
de Pesquisa da Fecomércio RN, 
cada turista internacional gasta, 
em média, R$ 343,47 por dia no 
Rio Grande do Norte. Mas este é 
o valor gasto por turistas oriundos 
da Argentina e de outros países da 
América Latina.

Já no caso dos europeus que a 
Corendon transportará, de acordo 
com dados da ABIH, o gasto médio 
diário, incluindo hospedagem, sobe 
para algo em torno de 190 Euros 
por turista (R$ 822).

Se as contas baterem, ao longo 
dos seis meses de operação do voo, 
estes visitantes deixarão aproxi-
madamente R$ 56 milhões na eco-
nomia potiguar”, afirmou o presi-
dente da Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz.

Em contrapartida para viabi-
lizar o voo, a Corendon pediu um 

aporte de R$ 300 mil dólares, que 
serão utilizados para a divulgação 
do destino Natal nos mercados em 
que a companhia atua, nos merca-
dos holandês, belga e do Oeste da 

Alemanha.
O montante será repartido, 100 

mil dólares da Prefeitura de Natal 
e 200 mil dólares do Governo do 
Estado, através do projeto Governo 

Cidadão.
“A participação financeira tan-

to da Prefeitura como do Governo 
do Estado para investimento em 
publicidade é o pontapé para essa 
operação”, comentou Queiroz.

Na reunião, os diretores da 
Corendon, Win Woelders e Sjoerd 
de Kot, disseram que a empresa 
vai arcar com 70% dos custos da 
campanha publicitária que será 
lançada na Europa no dia 6 de 
abril, cabendo os 30% restantes aos 
parceiros potiguares.

A expectativa é de que a vinda 
de turistas da Europa represente 
um incremento de R$ 10 milhões 
mensais na economia do RN, ge-
rando empregos direitos e indire-
tos, aumentando a arrecadação 
de tributos (ISS e ICMS)  e movi-
mentando 52 segmentos da cadeia 
econômica do turismo.

Turista internacional deixa R$ 343,47 por dia no RN, segundo dados da Fecomércio

RN espera receber R$ 56 milhões com a 
chegada de voos fretados da Holanda
Numerosos no passado, os voos “charters” são um alívio em tempos de crise, quando as tarifas de passagens e a malha aérea 
insuficiente atrapalham o crescimento do turismo; linha áerea entre Amsterdam e Natal começa a operar no mês de novembro 

Renda

José Aldenir/Agora RN

O Departamento Estadual de 
Estradas e Rodagens (DER) defi-
niu nesta terça-feira, 2, a lista de 
entidades representativas que es-
tão autorizadas a expedir carteiras 
estudantis no Rio Grande do Norte.

A medida permite que as enti-
dades autorizadas possam confec-
cionar o documento estudantil pa-
ra o cumprimento do benefício ao 
direito da meia passagem no ser-
viço de transporte intermunicipal.

As carteiras de identificação 
estudantil (CIE) devem respeitar 
o modelo único nacionalmente pa-

dronizado e publicamente disponi-
bilizado conforme determina a Lei 
Federal nº12.933/2013.

Caso a entidade autorizada 
cometa alguma irregularidade 
no serviço, segundo a portaria do 
DER, será declarada o descadas-
tramento, sem prejuízo da respon-
sabilidade civil ou criminal. Além 
disso, as Empresas Permissioná-
rias do Serviço de Transporte Cole-
tivo Rodoviário Intermunicipal de-
vem respeitar a lista de entidades 
sob pena de incidência de corres-
pondente sanção administrativa.

DER lista entidades autorizadas a confeccionar 
carteiras estudantis intermunicipais em 2019

Transporte

LISTA DE ENTIDADES ESTUDANTIS AUTORIZADAS:

1 – UNE – UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES
2 – UBES – UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS
3 – ANPG – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PÓS-GRADUANDOS
4 – CEP – CENTRO ESTUDANTIL POTIGUAR
5 – AEP/RN – ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL POTIGUAR
6 – ACEN/RN – ASSOCIAÇÃO CENTRAL DOS ESTUDANTES 
NORDESTINOS
7 – UDERN – UNIÃO EM DEFESA DOS ESTUDANTES DO RN
8 – AERN – ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DO RIO GRANDE DO NORTE
9 – URNE – UNIÃO NORTERIOGRANDENSE DOS ESTUDANTES

Um projeto de autoria do ve-
reador Paulinho Freire (PSDB) 
foi aprovado na Comissão de Le-
gislação, Justiça e Redação Final, 
prevendo que os prédios públicos 
do município utilizem fontes ener-
géticas renováveis, como a fotovol-
taica e a eólica. O projeto aproveita 
o potencial eólico e solar de Natal 
para gerar energia limpa para os 
prédios do município. 

Além deste, foram aprovados 
outros nove projetos, zerando 
mais uma vez a pauta.

Comissão aprova 
uso de energias 
renováveis em 
órgãos públicos

Reaproveitamento



QUARTA-FEIRA, 03.04.2019 Economia 9

Uma pessoa morre vítima de 
acidente de trabalho a cada 14 dias 
no Rio Grande do Norte, de acordo 
com números do Ministério Público 
do Trabalho (MPT). Entre 2012 e 
2017, foram registrados 181 casos 
fatais dentro do ambiente de exer-
cício profissional.

O levantamento foi feito por 
meio do Observatório Digital de 
Saúde e Segurança do Trabalho, 
plataforma feita em parceria com a 
Organização Internacional do Tra-
balho (OIT).

Entre 2012 e 2017 , o Rio Gran-
de do Norte registrou, um total de 
31.156 acidentes de trabalho. O 
número equivale a uma ocorrência 
a cada duas horas e dois minutos. 
Em número de afastamentos, o 
MPT notificou 17.583 trabalha-
dores afastados por questões de 
saúde.

Com relação ao número de 
acidentes, as atividades mais pro-
blemáticas são as de atendimento 

hospitalar (11,49%), confecção de 
roupas (9,62%), correio (4,75%), 
comércio (4,61%) e construção civil 
(3,67%).

No Brasil, a estatística revela 
que um acidente ocorre a cada 48 
segundos. Mais de R$ 80 bilhões 
foram gastos pela Previdência So-
cial com benefícios acidentários de 
2012 a 2019, em todo o Brasil. Nes-
se período, mais de 368 milhões de 
dias de trabalho foram perdidos 
com afastamentos por acidentes ou 
adoecimento de trabalhadores. 

Para sensibilizar a sociedade 
sobre a necessidade de investir na 
proteção à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, o MPT no Rio Gran-
de do Norte lança campanha que 
integra as ações do “Abril Verde” 
de 2019, com o alerta de que é pre-
ciso “gerir riscos, prevenir aciden-
tes, promover saúde no trabalho”.

Para a procuradora Regional 
do Trabalho Ileana Neiva, que 
coordena as ações da campanha 

no Estado, “o alto custo social e 
humano dos acidentes e doenças 
do trabalho pode ser evitado, des-
de que sejam adotadas as normas 
de saúde e segurança do trabalho 
e haja real interesse em reduzir 

os riscos psicossociais do trabalho, 
além dos riscos físicos, químicos e 
biológicos”.

Com o objetivo de trazer para 
o debate público a segurança e a 
saúde do trabalhador, o MPT-RN 

realiza, no próximo dia 11 de abril, 
um Ciclo de Palestras, no qual será 
apresentado um estudo sobre as 
condições de saúde e segurança no 
transporte público de Natal, elabo-
rado pelo Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (Cerest) do 
município. Já o Cerest Estadual 
apresentará os dados de acidentes 
registrados, relativos ao Rio Gran-
de do Norte, no Sistema de Infor-
mação de Agravos de Notificação 
(Sinan) e no Sistema de Informa-
ção sobre Mortalidade (SIM).

Diversas instituições fazem 
parte do esforço coletivo para divul-
gar a data e incentivar a promoção 
da prevenção. Prédios e monumen-
tos serão iluminados de verde, em 
memória às vítimas de acidentes 
e doenças do trabalho. Sindicatos 
e associações realizam atividades, 
como palestras e exibição de docu-
mentários, para lembrar o papel 
da prevenção para a redução no 
número de acidentes.

Ministério Público do Trabalho inicia esta semana as ações do "Abril Verde"z

Um trabalhador morre a cada 14 dias
no Rio Grande do Norte, aponta MPT
Entre os anos de 2012 e 2017, de acordo com Ministério Público do Trabalho, foram registradas 181 mortes ocasionadas por 
acidentes de trabalho no RN. Também foram registrados 31.156 mil acidentes trabalhistas ao longo do mesmo período 

Levantamento

José Aldenir/AgoraRN

O Ministério de Minas e Ener-
gia (MME) e a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) estão bus-
cando formas de baratear o custo 
da energia elétrica no país. O se-
cretário de Planejamento e Desen-
volvimento Energético do MME, 
Reive Barros, informou que em 
junho o governo deve apresentar 
um novo modelo para o mercado de 

gás natural, que vai incluir a subs-
tituição das usinas termelétricas a 
óleo por gás. Com isso, deve ocorrer 
uma redução de 50% no custo do 
combustível para o funcionamento 
das usinas a partir de 2025. 

“Mesmo que haja uma redução 
no preço do gás, o impacto na tari-
fa não dá para dizer de quanto vai 
ser. Mas deve ter uma redução no 

preço da tarifa”, explicou, durante 
o evento Agenda setorial 2019: re-
gulação, operação e mercado, pro-
movido pelo Canal Energia, no Rio 
de Janeiro.

De acordo com ele, é preciso 
fazer um diagnóstico adequado 
da tarifa atual no Brasil, pois há 
espaço para melhorias que levam 
à redução dos custos com o plane-

jamento do sistema. “Na hora que 
substituímos as térmicas, tem uma 
redução que vai pra conta do con-
sumidor. Todos nós estamos cons-
cientes de que a tarifa do jeito que 
está não pode ficar. Está caríssima. 
É preciso reduzir essa tarifa para o 
consumidor residencial e também 
para as indústrias, para o Brasil 
ser mais competitivo”, encerra.

Governo Federal estuda substituição 
de termelétricas a óleo por gás natural

Mudança

Alteração deve começar em junho

Agência Brasil
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É legítima a opção da governadora Fátima Be-
zerra quando confinou ao passado a dívida restan-
te das quatro folhas de pessoal e pagou em dia a 
partir de janeiro deste ano, desde quando tomou 
posse. Não lhe faltou, para implementar, nem mes-
mo o timbre judicial que legitimou sua decisão. 
Certo. Mas, ao mesmo tempo, deixou passar a idéia 
de manter em dia os integrantes do seu partido 
quando preferiu pagar o exercício de 2019, sem 
calendário aos que tanto esperam. 

Também é inegável a boa fé do seu governo ao 
juntar as expectativas de recursos extras para qui-
tar dívidas que não são extraordinárias, mas inte-
grantes do dever constitucional que a crise garro-
teou. O fato pode ser explicável, mas não deixa de 
revelar um Rio Grande do Norte dividido ao meio. 
Se não separa ricos e pobres - talvez pareça forte 
a formulação - impõe os privilegiados e os oprimi-
dos, dentro de um mesmo universo garantido por 
uma só Constituição.

De um lado, os poderes Legislativo e Judiciário, 
o Tribunal de Contas e o Ministério Público, res-
guardados por seus duodécimos. Do outro, os ser-
vidores do Executivo, certamente de menor poder 
aquisitivo, se confrontados os valores individuais 
e somatórios das respectivas folhas de pessoal. A 
ninguém é concedido desconhecer a crise, mas 
também não é esse dar de ombros que adia, sem 
data e sem esperança, aquilo que é devido a quem 
sobrevive de salários. 

É essa contradição herdada do passado que 
desassossega os servidores e contamina de dese-
jos de luta e reivindicação. Aquelas mesmas forças 
que um dia - e foram muitas vezes - levaram às 
ruas e praças a hoje governadora Fátima Bezerra. 
Ora, se era do seu legítimo dever, e era, erguer a 
voz em defesa da categoria que representava, os 
professores, não seria sequer compreensível qual-
quer estranhamento diante das lutas que flamejam 
o ânimo dos servidores. 

É bem verdade que a governadora tomou a 
iniciativa de criar um fórum de verdade, sem os 
subterfúgios de sempre, com quem discute as dé-
marches em favor dos salários atrasados, e é tanto 
maior sua transparência quanto tem sido o diálo-
go de até agora. Mas, é preciso ter mais transpa-
rência diante da opinião pública, da voz das ruas, 
sob pena do governo ser gravado na sua boa fé. A 
ninguém é dado sonegar informações coletivas em 
nome da estratégia de estado. 

Cem dias depois, o que ocorrerá em dez dias, e 
diante de crise tão profunda, o governo vai precisar 
mostrar quais são as alternativas e possibilidades 
reais, em números, ainda que se saiba do conjunto, 
como a venda de royalties e da exclusividade da 
folha de pessoal junto aos bancos. A desinforma-
ção é uma circunstância volúvel que tanto veste a 
farda dos adversários como o uniforme dos cor-
religionários. Cabe a quem governa não perder a 
roupa da confiança.

A estratégia do governo

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
LEILÃO

Será dia 8, próxima segun-
da, o leilão da parte final do 
acervo de quadros do ceara-
mirinense Jayme Adour da 
Câmara - cerca de quarenta 
peças. No Escritório de Arte 
Soraia Cals, no Rio.

VALOR
Os quadros ficarão 

expostos ao público no período 
de três a sete desta semana e 
o pregão será aberto a partir 
das 10h da manhã de segun-
da. Uma grande perda para o 
Rio Grande do Norte. 

BORDUNA
Foram duríssimas as 

declarações do ministro Paulo 
Guedes à Folha de S. Paulo 
sobre manhas e artimanhas 
do Sistema S. Guedes quer 
acabar com a falsa autonomia 
paga com a grana pública.

RIGOR
A ideia, além de uma fisca-

lização mais rigorosa, segundo 
anuncia, é o corte de recursos 
e novas metas: apoio aos 
programas sociais. O Sistema 
S arremeda o liberalismo 
nutrido por imposto.  

TIRO
“Você é apenas um mons-

tro de autoadoração e empá-
fia”. Esta foi a frase grosseira 
do professor Olavo de Car-
valho para o general Santos 
Cruz, ministro da secretaria 
de governo, no Planalto.

AGORA
Imagine se a frase fosse 

dos jornalistas tão odiados 
pelo presidente Jair Bolso-
naro. O governo de Brasília é 
contra o jornalismo, a não ser 
domesticado pelo cabresto do 
bispo Edir Macedo.

HOMENAGEM
O Instituto Histórico 

promove dia 11 próximo, nos 
seus jardins, o lançamento do 
livro ‘Meu Amigo Bartolomeu 
Correia de Melo’, de Ormuz 
Barbalho Simonetti. Homena-
gem ao escritor. 

PALCO

DICA
Um leitor quer saber: 

hoje o livro brasileiro mais 
completo sobre coquetéis é 
‘Historias, Lendas e Curiosi-
dades das Bebidas Alcoólicas’. 
De Roberta Malta Saldanha. 
É edição do Sesc, 2017.

REAÇÃO
Só a falta de percepção 

histórica pode justificar a 
reação contra a homenagem 
ao estudante Emmanuel 
Bezerra, morto pela ditadura 
militar. É uma intolerância 
típica dos tempos atuais. 

ALIÁS
O embate que explodiu, 

de um lado e outro, diante 
da comemoração do 31 de 
março, reflete o país do ‘nós e 
eles’. É como se a história das 
lutas políticas fosse cativa dos 
donos do poder.

RISCO
A pesquisa Ibope revela 

que o presidente Jair Bol-
sonaro não perdeu os seus 
eleitores de maior fidelidade. 
Estão desembarcando do go-
verno aqueles que esperavam 
a retomada da economia.

REDES
A presença de Bolsonaro 

nas redes sociais continua 
sendo benéfica na aprovação 
do governo, mas é preciso 
que não haja privilégios de 
uns em prejuízo de outros. A 
sociedade está atenta. 

MODELO
Há pressões para que 

apenas um nome do MP 
chegue à mesa da governa-
dora, confinando sua decisão 
para abrir mão do direito de 
escolha numa lista tríplice. O 
acordão às vezes vence a lei. 

BOCÓ
O cronista foi cobrado por 

um dos seus leitores mais 
assíduos de ter sido injusto ao 
nomear o Jet-Bocó. Na verda-
de, sugere o leitor, o turismo 
é uma vítima do Trade-Bocó. 
Fica o registro.

CAMARIM

CENA
Acabou caindo sobre areias movediças as 

fundações da estação elevatória dos Guarapes, 
uma das três do sistema de saneamento de 
Natal Agora a inauguração deve ser trans-
ferida para o ano 2000. Natal, no sonho de 

ser 100% saneada, precisa de três estações 
elevatórias cobrindo a sua área urbana: Baldo, 
Zona Norte e Guarapes. As duas primeiras já 
estão concluídas, mas a terceira exige um ano 
de obras. Seus recursos estão garantidos pela 
Caixa Econômica Federal. 

“ “Existem imbecis
superficiais e imbecis
profundos”.
Karl Kraus, 
EUA, jornalista e satírico (1874-1936). 
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O Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) informou nesta ter-
ça-feira, 2, que avalia "alternativas 
seguras" para a impressão das pro-
vas do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) 2019. De acordo com 
o instituto, o cronograma do exame 
está mantido. As provas devem 
ocorrer em 3 e 10 de novembro.

O temor para a mudança das 
datas ocorreu após o anúncio da fa-

lência da gráfica RR Donnelley, res-
ponsável pela impressão das provas 
desde 2009. A empresa informou 
estar deixando de operar no Brasil 
devido às "atuais condições de mer-
cado na indústria gráfica e editorial 

tradicional”. Ainda não confirmada 
a contratação de uma nova empresa 
gráfica para o serviço. O Inep infor-
ma que as inscrições para o exame 
deste ano acontecem entre 6 e 17 de 
maio. Inscrições começam no dia 6 de maio

Inep avalia 'alternativas seguras' realizar 
Enem; datas deste ano estão mantidas
Após gráfica que imprime as provas decretrar falência, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais iniciou os trabalhos para encontrar substituta; Enem ocorre em 3 e 10 de novembro

Provas
José Aldenir/AgoraRN

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

LAVA JATO BOA PASSAGEM, CNPJ 31.413.363/0001-82, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LRO para lavagem de veículos, localizado Rua Francisco Bezerra de Medeiros 440, Vila do 
Principe, Caicó-RN.

Francisco das Chagas Silva
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VENTOS DE SÃO FERNANDO I ENERGIA S/A, 23.008.029/0001 15, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação para geração de energia da Linha de Transmissão 
230kV SE Monte do Ronca / SE João Câmara III, localizada na zona rural dos municípios 
de São Bento do Norte, Parazinho e João Câmara/RN.

Felipe Ostemayer
Procurador Ventos de São Fernando I Energia S.A.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES, CNPJ: 24.587.883/0001-46, 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, para um posto revendedor 
de combustíveis líquidos, localizado na  Rod BR 405 – KM 3, nº 02, Bairro Aeroporto II, CEP: 
59.619-218, Mossoró/RN.

WELLINGTON CAVALCANTE PINTO
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 

JOSE RICARDO DA SILVA, CNPJ: 08.651.608/0001-98, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação, com prazo de validade até 27/03/2025, em favor do empreendimento de trans-
porte rodoviário de cargas perigosas, localizada na ROD BR 427, S/N, KM 02, Penedo, 
Caicó/ RN, CEP: 59.300-000

José Ricardo da Silva
Empresário  

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

VANESSA DE MENDONÇA XAVIER, CNPJ: 22.691.432/0001-29, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Operação-LO, para Transporte de cargas perigosas 
(Combustível líquido) com capacidade 30 ton, localizado na Av. dos Xavantes, 2001, Lote 12, 
Quadra 5, Pitimbu, Natal/RN, CEP: 59.067-600.

VANESSA DE MENDONÇA XAVIER
PRIPRIETÁRIA

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N° 300728/81   

FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS 
CNPJ: 08.510.067.0001-88

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte – SINMED/RN, no 
uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca os Médicos 
Cirurgiões Vasculares do Rio Grande do Norte devidamente registrado ao Conselho Regional 
de Medicina, para Assembleia, a ser realizada no dia 09 de abril de 2019 (terça-feira), às 19h, 
na Sede do SINMED, situada à Rua Apodi, 244, Cidade Alta, para deliberação da seguinte 
pauta:
1) Avaliar propostas de honorários médicos dos convênios Capsaude e Unimed.
2) Discutir e deliberar outros assuntos pertinentes.

Natal/ RN, 03 de abril de 2019.

Dr. Geraldo Ferreira Filho
Presidente

O Governo do Estado vai 
incluir os pescados no novo 
projeto de lei que irá regula-
mentar as compras governa-
mentais. “Com isso estare-
mos estimulando o consumo, 
ampliando a produção, fazen-
do circular mais recursos jun-
to aos pescadores artesanais 
e a toda a cadeia da pesca”, 
afirmou a governadora Fáti-
ma Bezerra.  Recentemente, 
o Governo do Estado isentou 
do ICMS o óleo diesel para 78 
embarcações. A isenção asse-
gura competitividade aos pes-
cadores.  Para 2019, a isenção 
vai permitir o consumo de 2,3 
milhões de litros de diesel pa-
ra 78 barcos.

Governo vair 
incluir pesca no 
novo projeto de 
compras públicas

Medida

Ação beneficia pesca artesanal

José Aldenir/AgoraRN

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

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

Parnamirim/RN, 27 de março de 2019. 
MARIA MARTA BARRETO - Substituta
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

Mensagem a Miriam Leitão
General Paulo Chagas

A jornalista Miriam Leitão foi mili-
tante do PCdoB sob o codinome "Amélia". 
Era agente das facções criminosas que 
aterrorizaram o Brasil nos anos 60/70 
para implantar aqui uma ditadura do 
proletariado, no contra fluxo da vontade 
e das necessidades do povo brasileiro.

Por razões que só a psicologia explica, 
anualmente, ao aproximar-se o final do 
mês de março, ela se deixa dominar por 
um tipo de Transtorno Obsessivo Com-
pulsivo (TOC) que a leva a contestar ver-
dades históricas.

No corrente ano, a manifestação do 
TOC veio estimulada pelo apego à verdade 
e à liberdade expressado pelo Presidente 
Jair Bolsonaro por intermédio de citação 
bíblica ("Conhecereis a verdade e ela vos 
libertará") e pela suspensão da ordem que 
impedia os militares de comemorar osten-
sivamente o dia em que a "Nação salvou a 
si mesma", 31 de março de 1964.

Transtornada, ela acusa o Presiden-
te de estar reabrindo as feridas que ela 
própria, baseada na premissa leninista 
de acusar os adversários do que você é e 
faz, jamais contribuiu para que cicatri-
zassem!

Miriam Leitão chama de triste o perí-
odo em que os militares estiveram no po-
der, mas esquece de lembrar o ambiente 
e as intenções que o antecederam, assim 

como o mal que evitaram.
A guerra que se se seguiu ao 31 de 

março de 1964 não pode ser creditada à 
iniciativa dos militares, mas ao inconfor-
mismo radical dos seus "kamaradas" de 
armas e de ideais.

Ela lembra, em sua última crise ob-
sessiva, cassações, torturas, exílio, fecha-
mento do Congresso, censura e AI-5, mas 
esquece que essas atitudes foram toma-
das em consequência de atentados terro-
ristas, ações de guerrilha rural e urbana, 
assaltos a bancos, ataques a quartéis, 
assassinatos e justiçamentos, sequestros 
de embaixadores e de aeronaves de pas-
sageiros, trocas de reféns, entre outras 
ações extraídas das mentes insanas dos 
seus "kamaradas" e do "Mini Manual do 
Guerrilheiro Urbano", de autoria do cele-
rado Carlos Marighela, ainda hoje, livro 
de cabeceira de sanguinários terroristas 
islâmicos.

O TOC impede a Sra. Miriam de en-
xergar que a porta da conciliação foi 
aberta por iniciativa do Regime Militar 
através da Lei da Anistia, aprovada pe-
lo Congresso Nacional e pela qual todos 
deveriam passar, mas que ela e seus 
"Kamaradas" da luta armada teimam 
em manter fechada.

Encerro repetindo o que já escrevi em 
outra mensagem à jornalista: Dona Mi-
riam, vá rever os seus valores, eles são a 
causa do seu mal!

ABSURDO
Já não é vantagem nenhuma ter 

um plano de saúde. Semana passada 
uma cliente que acabara de perder 
um bebê passou pelo horror de ficar 
8 horas, ainda anestesiada, numa 
poltrona do Hospital da Unimed. 
Como se não bastasse o trauma da 
perda de um filho. É pra indignar.

SALÁRIOS
A determinação do Supremo 

para que o governo do estado 
pague os salários atrasados da 
Saúde não estipulou um prazo pra 
quitação nem ameaçou com multa. 
Determinou a correção monetária 
e não pagamento de juros. Bem 
diferente de outra ação que está 
vindo por aí.

CONDENAÇÃO
Uma outra sentença de instância 

superior contra o governo do estado 
já foi transitada em julgada e refere-
se ao grosso dos salários em atraso. 
A ação determina prazo e estipula 
multa pesada contra a governadora 
e mais os secretários das áreas 
administrativa e financeira.

COMÉRCIO
A guerra quase fria entre EUA 

e China e as indefinições do Brexit 
na Inglaterra fizeram despencar as 
estimativas do comércio mundial 
para 2019. A previsão com ares de 
sinal vermelho foi da Organização 
Mundial do Comércio-OMC. E a roda 
grande sempre lasca a pequena.

CORAÇÃO
Os milhões de fãs da banda 

Rolling Stones fazem uma corrente 
de pensamento positivo depois que 
foi anunciada a cirurgia cardíaca 
do vocalista e líder Mick Jagger. 
Mesmo tendo uma alimentação 
saudável e uma vida regrada, não é 
coisa simples mexer num coração de 
75 anos.

POESIA
O secretário municipal de 

turismo, Fernando Fernandes, 
realizou consultas junto aos seus 
familiares sobre a situação da casa 
que pertenceu ao seu tio Jorge 
Fernandes, situada na Rua Vigário 
Bartolomeu e hoje abandonada. 
Descobriu que já está tombada pela 
Fundação José Augusto.

FAGNER
O dia 26 de abril será dia de 

tributo ao cantor Fagner, a partir 
das 20h no Bar Me Leve, em 
Candelária, já frequentado algumas 
vezes pelo artista cearense. Haverá 
shows dos cantores potiguares 
Mirabô Dantas, Galvão Filho, 
Giovanni Montini, Jadson Lima e 
Marcondes Brasil.

SUICÍDIO
Luto e espanto na cena musical 

mexicana. O baixista Armando Vega 
Gil, fundador da banda “Garrafinha 
de Jerez” (alusão a um vinho local), 
se suicidou logo após ser denunciado 
nas redes sociais por um suposto 
assédio sexual contra uma garota de 
13 anos. A banda acabou.

FÓRMULA UM
Duas novidades ontem nos 

primeiros treinos para o Grande 
Prêmio do Bahréin. A estreia de 
Mick Schumacher, filho do maior 
de todos os tempos, a bordo de uma 
Ferrari, e o retorno do espanhol 
Fernando Alonso dirigindo um 
McLaren quatro meses depois de se 
despedir do circo.

PREMIER
Três grandes da Inglaterra 

entram em campo hoje à tarde, com 
transmissão pela TV e Youtube. 
O Chelsea enfrenta o Brighton, o 
Manchester City encara o Cardiff, 
e o Tottenham pega o Crystal 
Palace. O líder Liverpool, de folga na 
rodada, torce contra os Citizens e os 
Spurs.

LIBERTADORES
E à noite tem rodada na 

televisão e no Facebook com três 
times brasileiros em campo. Tem 
o Atlético Mineiro enfrentando o 
Zamora da Venezuela, às 19h30; e 
às 21h30 tem o Cruzeiro contra o 
Emelec do Equador e o Flamengo 
encarando o Peñarol do Uruguai. 

COPA DO BRASIL
Logo mais o ABC enfrenta o 

Santa Cruz (PE), com expectativa 
de bom público. Os outros jogos do 
torneio são: Corinthians x Ceará, 
Luverdense x Fluminense, Londrina 
x Botafogo (PB), Aparecidense x 
Ponte Preta. As partidas ocorrerão 
às 19h15, 20h30 e 21h30.

“ “Quem ama nunca
sente medo de contar 
os seus segredos”.

(Zé Ramalho)

Divulgação
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA,  880.450.648-20, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a LICENÇA DE SIMPLIFICADA (LS) para forno de carvão vegetal, localizado no 
Sítio Cachos, Zona Rural, município de São João do Sabugi/RN.

Antônio Pereira da Costa
Empreendedor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO

ASS. DE PROJ. DE ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA II, CNPJ: 04.420.443/0001-92, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença Operação, para projeto 
de Carcinicultura, Àrea produção 17,63ha, Localizada Fazenda Manibu, estrada para Pureza, 
Zona Rural, Ceará-Mirim-RN.

ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA
PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

BRASISAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 02.142.031/0002-93, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LO para a atividade Extração de Sal Marinho, localizada na Rodovia BR 110, Km 11, 
s/n – Zona rural, Areia Branca/RN.

NELSON ANTONIO FERLIN
Diretor Administrativo

PEDIDO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Cajupiranga Empreendimentos Imobiliários LTDA, 07.133.695/0001-29, torna público que 
está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento urbano – SEMUR 
o requerimento de Licença de Instalação (LI) para o condomínio horizontal denominado “Jardim 
Alpha Potiguar” localizado na Estrada do Pará Pium.

Anna Rolim
Coordenadora de negócios

EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Cajupiranga Empreendimentos Imobiliários LTDA, 07.133.695/0001-29, torna público que 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento urbano – SEMUR, através do 
Processo Administrativo nº20191775143/LP-03, emitiu na data de 22/03/2019 a Licença Prévia 
(LP) de nº 03/2019 para o condomínio horizontal localizado na Estrada do Pará Pium.

Anna Rolim
Coordenadora de negócios
Alphaville Urbanismo S.A.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

COMERCIAL ZONA SUL LTDA, inscrito no CNPJ n.º 08.091.529/0001-70 torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA o pedido de Licença Simplificada para operação de um entreposto frigorífico 
de carne e distribuidora de frios, localizada na Avenida Paulo Mangabeira de Araújo, s/n, Jardim 
Potiguar, município de Macaíba/RN 

Francisco Ginete Andrade 
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

IMOBILIÁRIA OITAVA ROSADO LTDA, 19.273.454/0001-64, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Instalação e Operação, para um loteamento, localizado na Rua Expedito 
Alves, nº 1195, Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN.

ELANO CANTÍDIO DE MEDEIROS
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JUVENAL E GURGEL COMBUSTÍVEIS LTDA,  18.368.486/0001-80, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a renovação da sua LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) para posto revendedor 
de combustíveis, localizado na R. Cel. Clementino, 47, Centro, município de Serra Negra do 
Norte/RN.

Maria de Fátima Gurgel Faria
Empreendedora

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

J R DE QUEIROZ NETO - ME, CNPJ Nº 02.874.555/0001-98, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Renovação da Licença Simplificada, para uma indústria de beneficiamento de már-
mores e granitos, localizada no Loteamento Bosque dos Eucaliptos, Lote 18 e 19 – Quadra 28, 
Zona Rural. São José de Mipibú/RN. CEP: 59.162-000.

JOÃO RAULINO DE QUEIROZ NETO
Proprietário

O ministro do Turismo, Mar-
celo Álvaro Antônio, declarou que 
uma das ações do governo para o 
incremento do setor turístico no 
Brasil é a redução do valor das pas-
sagens áreas. Ele participou nesta 
terça-feira, 2, da sétima edição da 
World Travel Market, feira inter-
nacional do setor de viagens reali-
zado na capital paulista, por onde 
devem passar 8 mil visitantes.

A queda dos valores pode ocor-
rer com a aprovação no Congresso 
Nacional da medida provisória que 
autoriza as empresas de aviação 
nacionais a terem participação ili-
mitada de capital estrangeiro. A lei 
determina limite máximo de 20% 
de investimento vindo de fora. No 
último dia 20, o texto foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados.

“Vai aumentar a competitivida-
de, sem dúvida nenhuma, gerando, 
sobretudo, a redução da tarifa. 
A modernização da lei geral do 
Turismo foi aprovada na Câmara 
dos Deputados juntamente com as 
aéreas. Uma série de fatores que 
vão impactar positivamente o tu-
rismo”.

No último domingo (31), o mi-
nistro participou do primeiro voo 
de uma empresa low cost, ou seja, 
de baixo custo, a atuar no Brasil. A 
norueguesa Norwegian pousou no 
Aeroporto Internacional Galeão-
-Tom Jobim, no Rio de Janeiro, 
onde passará a operar com quatro 
voos semanais com destino a Lon-
dres. O preço da passagem é cerca 
de R$ 1 mil.

Ministro do 
Turismo quer 
reduzir o preço das 
passagens aéreas

Custo

Ministro Marcelo Álvaro Antônio

Valter Campanato/Agência Brasil

JARDINS AMSTERDÃ

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 Dia: 16/04/2019, às 11 horas. Local: Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 
59075-710, Segundo Leilão, se necessário, dia 17/04/2019, no mesmo local e horário. Roberto Alexan-
dre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, estabelecido em Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP: 59075-710, fone (84) 3205-0066/ (84) 9 9411-2140. Faz saber que devidamente 
autorizado pela vendedora ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 
09.263.032/0001-54, venderá em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no 
dia, hora e local acima referidos, em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. 
Imóvel do leilão: Um terreno próprio, designado por lote 12(doze) da quadra 13(treze), situado à Alameda 
dos Angelis, lado ímpar, integrante do empreendimento residencial denominado “Condomínio Jardins 
Amsterdã”, com área de 586,92 m² (quinhentos e oitenta e seis metros quadrados e noventa e dois decí-
metros quadrados), situado à margem da Rodovia RN-313, lado par, no bairro de Cajupiranga, em Parna-
mirim – RN, devidamente matriculado no 1º Ofício de Notas de Parnamirim – RN sob o nº 57.450. O lance 
mínimo para venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: 
R$412.196,87 (quatrocentos e doze mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), sujeito 
à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo Público 
Leilão será realizado também pelo valor da dívida e despesas: R$412.196,87 (quatrocentos e doze mil, 
cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos). A venda será feita mediante pagamento à vista 
do valor do imóvel, a ser realizado por transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela cre-
dora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, 
impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam sobre a transferência do imóvel, correrão por conta 
do arrematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, 
não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será considerado 
vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a 
fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho 
Leiloeiro Público Oficial

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pú-
blico que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço 
global, Processo Licitatório Nº. 018/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE DIETAS PARA OS PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES - UPA. A sessão pública dar-se-á no dia 16/04/2019 às 
08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis 
através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Mu-
nicipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/
RN, 02/04/2019. Pregoeiro/PMM.
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Vindo de dois resultados ne-
gativos e, consequentemente, de 
duas eliminações em competições 
distintas (2º turno do Campeona-
to Potiguar e 1ª fase da Copa do 
Nordeste), o ABC entra em campo 
nesta quarta-feira, 3, para encarar 
o Santa Cruz-PE pela 3ª fase da 
Copa do Brasil, no Frasqueirão. 

O jogo será o primeiro de uma 
sequência de dois que definirá 
a classificação para a fase de 16 
avos de final do torneio. Ela pode 
representar, inclusive, um novo 
incremento financeiro nas contas 
alvinegras. Desta feita, a premia-
ção paga pela CBF será de R$ 1,8 
milhão.

Para esta partida, o treinador 
do ABC, Ranielle Ribeiro, vai com 
força máxima. A escolha por esca-
lar os reservas no jogo do último 
fim de semana, contra o Fortaleza, 
foi justamente para preservar os ti-
tulares pensando no embate contra 
o Santa. As cifras tornaram o jogo 
mais atrativo ao clube. 

Voltam à equipe principal o 
goleiro Edson, o zagueiro Adalber-
to, os laterais Ivan e Jonathan, os 
volantes Joilson e Felipe Guedes, 
além dos atacantes Rodrigo Ro-
drigues e Eder. A dúvida gira em 
torno da participação de Neto. Cri-
ticado pela torcida, a tendência é 
que ele fique de fora do 11 inicial.

Já pelo lado do Santa Cruz, o 
treinador Leston Júnior ainda não 
confirmou a equipe que deve man-
dar a campo. Todavia, é provável 
que se repita boa parte da esca-
lação que venceu o Confiança-SE 
pela Copa do Nordeste. A novidade 
deve ser o goleador Pipico, que não 
jogou a última partida.

ABC e Santa Cruz-PE se en-
frentam a partir das 21h30. Para 
que fique em boas condições, o Al-
vinegro precisa vencer os pernam-
bucanos de preferência por mais de 
um gol de diferença. O jogo da volta 
está marcado para o dia 10, no Ar-
ruda, em Recife. Só lá será definido 
o classificado. Equipes já se enfrentaram neste ano pela Copa do Nordeste; Santa venceu por 1 a 0

ABC recebe o Santa Cruz-PE em Natal e 
abre disputa por cota de R$ 1,8 milhão
Alvinegro vai encarar o time pernambucano em duelo válido pela
terceira fase da Copa do Brasil; será o primeiro jogo de uma série de dois; 
quem avançar no somatório garante a nova premiação da CBF

>> Copa do Brasil

Andrei Torres / ABC FC

Apesar de já estar confirmado 
na decisão do segundo turno do 
Campeonato Potiguar de 2019, o 
América ainda tem um jogo impor-
tante para fazer na fase de pontos 
corridos do torneio. Neste domin-
go, às 16h, o Alvirrubro encara o 
ASSU no estádio Edgarzão. Para 
assegurar que nenhuma surpresa 
ocorrerá na partida, o meia Roger 
Gaúcho pediu atenção total dos 
atletas.

“Estamos vindo de uma sema-
na cheia de trabalho e o nosso foco 
é no ASSU. Não podemos começar 
a pensar na final sem antes passar 
por eles. Estamos nos preparando 
de maneira forte e almejamos con-

quistar o segundo turno jogando 
com qualidade. Teremos esse ad-
versário difícil e estamos focados 
para que possamos fazer um gran-
de jogo”, disse o camisa 10.

Mesmo com a garantia da vaga 
na final, o América ainda terá um 
último objetivo a ser conquistado 
nesta fase de pontos corridos: o 
mando de campo da decisão. Como 
ainda não garantiu a 1ª posição da 
Copa RN, a equipe precisa vencer 
o ASSU e torcer por um tropeço 
do Potiguar contra o Santa Cruz. 
Caso contrário, a final poderá vir 
a ser disputada em Mossoró, com o 
Potiguar jogando pelo empate para 
ficar com o título do torneio. Roger é o camisa 10 do time do América

Mesmo com vaga na final garantida, 
Roger Gaúcho pede foco ao América

Estadual

Canindé Pereira / América FC

Natal sediará terceira edição 
do Campeonato Brasileiro de 
Atletismo Escolar em abril

Disputas

Natal será palco da terceira 
edição do Campeonato Brasileiro 
de Atletismo Escolar. A competição 
está confirmada para o período de 
11 a 14 de abril, na pista oficial 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. A disputa vai 
envolver estudantes de 15 a 18 
anos e a expectativa da Federação 
Norte-rio-grandense do Desporto 
Escolar é que mais de 500 pessoas, 
entre atletas, treinadores e diri-
gentes, participem do evento. Uma 
arquibancada móvel será instalada 
para receber o público e a entrada 
é gratuita.

“A Confederação Brasileira do 

Desporto Escolar nos deu a honra 
de receber mais este evento e será 
uma grande festa para quem gosta 
do atletismo e de esporte. Em 2017, 
realizamos em Natal o Brasileiro 
de Futsal Escolar e queremos re-
petir o sucesso, com a satisfação de 
todas as delegações que virão para 
a nossa cidade”, declarou Gileno 
Souto, presidente da FNDE.

O presidente da CBDE, Antô-
nio Hora Filho, estará em Natal 
para a solenidade de abertura ofi-
cial do evento, no dia 12 de abril, 
em local a ser definido. O Campeo-
nato Brasileiro serve como seletiva 
para o Mundial Escolar.


