
Incerteza 07

Assembleia estuda 
ampliar aposentadoria 
compulsória

UFRN cancela posse 
do reitor no Teatro 
Riachuelo

Em discusão pelos deputados, 
Projeto de Emenda 
Constitucional prevê que a idade 
limite para o serviço público 
passe de 69 para 75 anos.

Medida acontece após críticas 
relacionadas com o valor gasto 
com a cerimônia. Ministério 
da Educação bloqueou R$ 60 
milhões da universidade.

Mudança 03

Análise 03

ABC perde do Santa Cruz-PE em Recife

Alvinegro foi derrotado por 2 a 1, de virada, e caiu para a nona colocação, dentro da zona de rebaixamento para Série D

Andrei Torres / ABC FC
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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

“À mulher de César, não basta ser honesta, tem 
de parecer honesta”. 

Muitos conhecem essa frase, que inspirou gera-
ções de políticos e administradores no exercício de 
suas funções. 

Resume, por assim dizer, algo muito valioso para 
quem ocupa cargos públicos e até na iniciativa pri-
vada: é preciso dar o exemplo, mesmo que pareça 
insignifi cante. 

Trata-se de manter as aparências, sinalizar medi-
das futuras, defi nir um estilo, uma postura.

No caso da posse do novo reitor da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte, José Daniel 
Diniz Melo, não há nada demais que ele assuma as 
funções de reitor numa solenidade com muitos con-
vidados de dentro e fora da Academia. 

O custo de R$ 27 mil a ser pago pela Funda-
ção Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura 
(Funpec) por uma pauta no Teatro Riachuelo 
também não é assim do outro mundo. Não fosse 
pelo momento dramático vivido pelas instituições 
federais de ensino. 

Há gestos representativos de preocupações e 
inquietações. Contingenciamentos tão expressivos 
por parte do governo federal nas instituições de en-
sino delineiam uma crise que certamente pontuará 
reações necessárias e fi rmes do próximo magnífi co 
reitor da UFRN. 

Uma posse que refl ita esse momento, num lo-
cal mais apropriado dentro do câmpus, que já viu 
outros governos despejarem generosos recursos 
em edifi cações civis, certamente passaria melhor o 
momento. E espaços para tanto, há. Só usar a ima-
ginação.

Ao proceder assim, o futuro reitor, que é um 
homem de bem, não seria apenas a expressão de 
correção, ao escolher uma forma mais austera de 
tomar posse. Passaria a imagem de quem realmente 
entendeu o desafi o que acaba de assumir. 

Diante de tantas reações contrárias da UFRN 
aos contingenciamentos impostos pelo governo 
federal, especialmente por parte da atual reitora, 
uma posse mais adequada ao momento, conve-
nhamos, cairia melhor.

TRAVA NO CONFAZ
Os secretários estaduais de 

Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, e do Turismo, Ana Costa, 
reuniram o trade na última 
sexta-feira para atualizar os em-
presários sobre a negociação do 
Estado com as empresas aéreas. 
O governo tenta reduzir a cobran-
ça de ICMS sobre o combustível 
das aeronaves, como estratégia 
para baixar as tarifas, mas foi 
impedido pelo Confaz, o Conselho 
Nacional de Política Fazendária.

NÃO ESTÁ AMARRADO
Depois de o ministro da Eco-

nomia, Paulo Guedes, admitir 
que pode renunciar caso a refor-
ma da Previdência não avance 
no Congresso, o presidente Jair 
Bolsonaro disse que o auxiliar 
está “no direito dele”. “Ninguém 
é obrigado a fi car como ministro 
meu”, afi rmou o presidente, 
durante visita a Recife (PE).

EXTROVERTIDO
Têm chamado a atenção 

(positivamente) a irreverência e 
a descontração das publicações 
nas redes sociais da governa-
dora Fátima Bezerra. Muitas 
vezes com bom humor, Fátima 
tem gravado vídeos e divulgado 
detalhes importantes da sua 
agenda. Bom para a imprensa 
e principalmente para o público 
em geral, que pode acompanhar 
o dia a dia do governo.

AGORA VAI
Por falar em Fátima, a gover-

nadora assegurou à vereadora 
Ana Michele Cabral (PT), de 
Parnamirim, que vai receber em 
breve o prefeito Rosano Taveira. 
O encontro entre os dois, que 
tentam articular desde o início do 
ano, está difícil de sair.

O estilo de uma posse é tudo

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

RACHA
O clima dentro do Instituto 

de Previdência do Rio Grande do 
Norte (Ipern) não é dos melhores. 
Há uma espécie de “racha” entre 
aqueles que apoiam o trabalho 
do atual diretor do órgão, Nereu 
Linhares, e os que têm simpatia 
pelo antecessor, José Marlúcio de 
Paiva.

VIOLÊNCIA
Presidente da União Brasilei-

ra dos Estudantes Secundaristas 
(Ubes), o potiguar Pedro Gorki 
foi às redes sociais comentar o 
episódio em que se envolveu na 
semana passada durante uma 
sessão da Comissão de Educação 
da Câmara dos Deputados. Uma 
confusão generalizada se insta-
lou após Gorki e a presidente da 

União Nacional dos Estudantes 
(UNE), Marianna Dias, terem 
começado a falar na comissão. 
Seguranças tentaram tirar os 
jovens à força do recinto. “A 
expressão mais brutal da igno-
rância, da exceção e do fascismo: 
a violência”, comentou Gorki.

VERBA EXTRA
O ministro do Desenvol-

vimento Regional, Gustavo 
Canuto, anunciou o aporte de 
mais R$ 4 bilhões para o orça-
mento do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste 
(FNE), operado exclusivamente 
pelo Banco do Nordeste.

CREDIAMIGO
Uma novidade apresentada 

é a nova linha de fi nanciamen-

to do Banco, chamada FNE 
Crediamigo, para a qual está 
sendo direcionado R$ 1 bilhão. 
A linha, com limite de até R$ 
21 mil, utilizará recursos do 
fundo constitucional, que ofere-
ce juros mais baixos do que os 
praticados no mercado.

CONVOCAÇÃO
O secretário estadual de 

Saúde, Cipriano Maia, terá de 
ir à Assembleia Legislativa 
prestar esclarecimentos aos 
deputados sobre a crise de 
abastecimento nos hospitais. 
A convocação foi sugerida 
pelo deputado Nélter Queiroz 
(MDB). O parlamentar reclama 
da superlotação nos corredores 
das unidades e também a falta 
de insumos básicos.

“ Desde quando nos últimos
anos é uma instituição séria?"

Deputado Luiz Philippe de Orleans
e Bragança (PSL-SP), 
sobre Supremo Tribunal Federal

INDIRETA
Afeito a disparar indiretas 

nas redes sociais, o ex-governa-
dor Robinson Faria soltou mais 
uma. “Quem trama contra você 
pelas costas esquece que terá que 
encarar Deus frente a frente”, 
escreveu, pelo Facebook.

 REGULAMENTAÇÃO DO UBER
A Comissão dos Direitos 

Humanos, Proteção das Mu-
lheres, dos Idosos, Trabalho e 
Minorias da Câmara Municipal 
de Natal aprovou o projeto de 
lei que regulamenta o serviço de 
transporte por aplicativos como a 
Uber. O projeto traz ajustes para 
o serviço, como a qualifi cação do 
motorista, controle da Secretaria 
de Mobilidade Urbana (STTU) 
sobre qualidade e segurança dos 
passageiros e motoristas, bem 
como obrigações tributárias.

FAZENDA SOLAR
O deputado federal Girão 

Monteiro (PSL, foto) apresentou a 
Jair Bolsonaro, durante o voo do 
presidente para Recife na sexta, 
o projeto Fazenda Solar. Trata-se 
de um programa criado para 
fortalecer as propriedades rurais 
do Nordeste, com a implantação 
de pequenas usinas produtoras 
de energia elétrica de fonte solar.

Facebook / Reprodução



SEGUNDA-FEIRA, 27.05.2019 Política 3

Enquanto o Ceará tem um or-
çamento de R$ 60 milhões por ano 
para gastar com a promoção do seu 
destino turístico, o Rio Grande do 
Norte, que não tem um orçamen-
to específi co, terá à disposição em 
2019, via programa Governo Cida-
dão, com recursos do Banco Mun-
dial, apenas R$ 2 milhões. 

Segundo a secretária estadual 
de Turismo, Ana Maria Costa, foi 
por esta razão, entre outras, que o 
RN fi cou de fora de benefícios como 
o “stopover”, produto criado nas 
companhias aéreas e que permite 
ao passageiro desfrutar volunta-
riamente de um tempo em uma 
cidade de conexão. 

O produto tem como foco, por 
exemplo, o passageiro que sai de 
São Paulo com destino fi nal para 
França, mas pode fazer uma co-
nexão em Amsterdã ou Lisboa por 

alguns dias sem provocar uma mu-
dança substancial no valor da pas-
sagem original. O RN fi cou fora.

“São Paulo, Pernambuco, Ce-
ará e Bahia já participam dessa 
febre do ‘stopover’, que nada mais 
é do que ‘escala’ em inglês, mas que 

nos custaria alguma coisa ao redor 
de 186 mil euros (R$ 840 mil) para 
entrar – e nós não tivemos esse di-
nheiro”, resumiu a secretária. 

Entrevistada do programa 
“Manhã Agora”, pela 97,9 FM, 
Ana Costa denunciou a guerra 
fi scal travada dentro do Conselho 
de Política Fazendária (Confaz) e 
que motivou o secretário estadual 
da Tributação, Carlos Eduardo Xa-
vier, a impor um bloqueio da pauta 
do colegiado até essa questão ser 
revista.  Segundo ela, a resolução 
que proibiu o RN e o Maranhão de 
diminuir suas alíquotas de ICMS 
sobre querosene de aviação (QAV) 
A teve como objetivo favorecer 
outros estados, como Pernambu-
co, Alagoas e Ceará. Atualmente, 
acrescentou, o RN pratica isenções 
de QAV na ordem de 9%, 12% e 9% 
vinculadas aos voos internacionais.

A Câmara de Vereadores de 
Natal deve votar ainda na pri-
meira de junho o projeto de lei 
(103/2016) que regulamenta o 
serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros, 
prestado via aplicativos em Natal.

A Comissão dos Direitos Hu-
manos, Proteção das Mulheres, 
dos Idosos, Trabalho e Minorias, 
aprovou na sexta-feira, 24, o 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 
103/2016, que Os vereadores ava-
liaram como essa regulamenta-
ção deverá garantir trabalho aos 
motoristas.

O texto da lei foi aprovado na 
última sexta-feira, 24, na Comis-
são dos Direitos Humanos, Prote-
ção das Mulheres, dos Idosos, Tra-
balho e Minorias. A expectativa é 
de que o projeto seja encaminhado 
para a Comissão de Justiça ainda 

nesta segunda-feira, 27, antes de 
ser encaminhado ao plenário. 

O projeto de lei traz ajustes 
para o serviço, como a qualifi ca-
ção do motorista, controle da Se-
cretaria de Mobilidade  Urbana 
(STTU) sobre qualidade e medi-
das de segurança dos passageiros 
e motoristas,  além de incluir 
uma taxa que vai cobrar 1% no 
valor de cada viagem. O dinheiro 
será revertido ao Município. 

"Entendemos que esses moto-
ristas precisam ter uma capacita-
ção mínima, vestimenta adequada, 
controle de quantidade e de iden-
tifi cação desses motoristas, com 
as suas certidões, habilitações e 
veículos vistoriados”, destacou a 
vereadora Nina Souza (PDT), que 
é a autora do projeto substitutivo 
que regula o transporte na Câmara 
Municipal.

Secretária Ana Costa, do Turismo

RN tem apenas R$ 2 mi  para investir
no Turismo, aponta secretária Ana Costa

Regulamentação do Uber 
deve ser votada em junho

RestriçãoMedida

José Aldenir / Agora RN

A idade limite para a aposen-
tadoria compulsória destinada aos 
servidores públicos dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário 
passará de 69 para 75 anos. Este é 
apenas um dos projetos elaborados 
pela mesa diretora da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Nor-
te, que serão discutidos a partir 
desta semana.

De acordo com as informações 
contidas no Diário Ofi cial da As-
sembleia Legislativa, a emenda nº 
3/2019 trará novidades em diver-
sas áreas. No entanto, em termos 
de previdência, o procurador-geral 
da Assembleia Legislativa do RN, 

Sérgio Freire, esclareceu algumas 
categorias específi cas do funcio-
nalismo público – como policiais e 
professores – estão de fora desta 
mudança na aposentadoria. Con-
tudo, ele deixou claro que na maior 
parte dos casos trata-se de atuali-
zações à Constituição estadual, se-
guindo o que está na Carta Magna 
do país.

O ex-presidente do Instituto 
de Previdência do Rio Grande do 
Norte (Ipern), José Marlúcio Paiva, 
destacou que os parlamentares es-
taduais precisam estar atentos às 
mudanças na Constituição Federal 
e promovê-las. Ele frisou que, no 

caso da Previdência, a atualização 
na lei poderá até render recursos 
para o Estado junto ao governo 
federal. “É uma exigência que ne-
cessita ser cumprida e isso poderá 
trazer benefícios em um futuro 
bem próximo”, explicou.

Com o projeto de emenda nº 
3/2019, dezenas de artigos devem 
ser modernizados e adaptados 
ainda este ano, como a forma de 
cobrança do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias de Serviços 
(ICMS) para a realização de com-
pras na internet. Há ainda outros 
temas como a atualização de cálcu-
los de precatórios. Sérgio Freire, procurador-geral da ALRN

Assembleia estuda ampliar aposentadoria 
compulsória no Estado de 69 para 75 anos
Projeto de Emenda Constitucional traz uma série de mudanças para a Constituição do Estado, o que 
também inclui novo cálculo de precatórios, cobrança de ICMS, entre outras mudanças legislativas 

Serviço público

José Aldenir / Agora RN

Investigado como opera-
dor de um suposto esquema 
de “rachadinha” dentro do 
antigo gabinete do senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) 
na Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj), o ex-assessor 
Fabrício Queiroz pagou em 
dinheiro R$ 64,6 mil pela 
cirurgia que fez em janeiro 
deste ano para retirada de 
um câncer no intestino no 
hospital Albert Einstein, em 
São Paulo. O pagamento foi 
feito em 14 de fevereiro. A 
nota fi sca aponta que o custo 
total do procedimento foi de 
R$ 86,1 mil e que houve des-
conto de R$ 16,1 mil.

Fabrício Queiroz 
pagou em dinheiro 
conta de R$ 64 mil 
em hospital de SP

Investigação
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As cidades de Natal e Mossoró 
realizaram protestos no domingo, 
26, em defesa do presidente Jair 
Bolsonaro e de medidas do gover-
no, como a reforma da Previdência 
e o pacote anticrime apresentado 
pelo ministro da Justiça, Sérgio 
Moro.

Em Natal, segundo os orga-
nizadores do evento, cerca de 20 
mil pessoas participaram do ato. 
O grupo fi cou concentrado no cru-
zamento das avenidas Bernardo 
Vieira e Salgado Filho, em frente 
ao shopping Midway Mall. Grupos 
de manifestantes levaram bandei-

ras do Brasil e faixas com frases 
de apoio a propostas apresenta-
das pelo governo de Bolsonaro. 

Já em Mossoró, a estimativa é 
de que o ato atraiu 2 mil pessoas.

A Polícia Militar não estimou o 
número de participantes nas duas 
manifestações. 

Os atos também pediam a re-
forma ministerial do governo Bol-
sonaro, com redução de 29 para 22 
no número de ministérios. Em todo 
o Brasil, mais de 150 cidades em 26 
estados e no Distrito Federal regis-
traram atos pró-governo. Ato aconteceu no bairro de Lagoa Nova

Manifestantes realizam ato em 
Natal em apoio a Bolsonaro
Manifestantes defenderam a reforma da Previdência e o pacote anticrime 
do Ministério da Justiça; Mossoró também registrou ações pró-governo

Defesa

José Aldenir / Agora RN

O serviço Disque 100, do 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos (MMFDH), registrou 
86 denúncias de violações 
de direitos de crianças e ado-
lescentes no Rio Grande do 
Norte. O levantamento foi 
feito entre janeiro e março 
de 2019. A maior parte dos 
casos (75) foi de abuso sexu-
al. Com relação ao perfi l das 
vítimas, 75% eram do sexo 
feminino e tinham entre 12 
e 14 anos. O número de de-
núncias caiu 16% em relação 
ao mesmo período de 2018.

Serviço "Disque 
100" já recebeu 
86 denúncias de 
abuso só este ano

Violência

A Controladoria-Geral da 
União (CGU), por meio de 
sua unidade regional no Rio 
Grande do Norte, vai dispo-
nibilizar para doação 37 lotes 
de bens inservíveis.

Entre os materiais, es-
tão estabilizadores, câmeras 
fotográfi cas, aparelhos de 
DVD, dentre vários outros. 

As entidades interessa-
das terão de encaminhar a 
documentação necessária, no 
período de 13 a 27 de maio de 
2019, para cgurn@cgu.gov.br 
com vistas à análise da doa-
ção pretendida.

Controladoria 
Geral da União vai 
doar 37 lotes de 
bens inservíveis

Arquivo

•Matemática
•INGLês

•PORTUGUês
•Japonês

Com o Kumon,
seu filho desenvolve
habilidades para
progredir  na escola
e na vida.

sem taxa de matrícula de 22/04 a 19/06/19
Consulte disponibilidade de disciplinas na unidade mais próxima

kkuuummmooonmundo

Traga 
seu filho 
para o Kumon 
e acompanhe 
suas vitórias 
a cada desafio.

inédito:
O Kumon tem uma programação de estudo 
individualizada, que respeita o ritmo de cada 
estudante. Dessa forma, os alunos superam as 
di�culdades passo a passo e se tornam mais 
con�antes e independentes. Com o Kumon, 
seu �lho também aumenta a concentração, 
acelera o raciocínio e desenvolve o hábito de 
estudar. Aprende por ele mesmo e para ele 
mesmo. Pode escrever:

o Kumon funciona.

encontre a unidade mais próxima!

0800 728 1121
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A articulação política do governo Bolsonaro conta 
com o cancelamento do recesso de quinze dias, em 
julho, para não correr o risco de atrasar a reforma da 
Previdência. O Palácio do Planalto guarda uma carta 

na manga que na prática suspende a folga parlamen-
tar do meio do ano: a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). Se os governistas fi zerem corpo mole ou mes-
mo obstrução da LDO, o recesso estará suspenso.

Governo pode usar LDO 
para cancelar o recesso

DF: servidor ganha bolada de R$545 mil em 1 mês

SEM LDO, SEM RECESSO
“Se não votar a LDO, não tem recesso”, lem-

bra o experiente ministro Onyx Lorenzoni (Casa 
Civil), que foi deputado federal por 25 anos.

PRAZO IMPRORROGÁVEL
O ministro conhece bem a regra que impede 

os parlamentares de saírem de recesso enquanto 
não for votada e aprovada a LDO.

FATOR SÃO JOÃO
Além do recesso, a rotina no Congresso será 

afetada pelo feriado de São João, que pode cance-
lar a semana de 24 a 28 de junho.

PROJETO É OPÇÃO
O deputado José Nelto (Pode-GO) anunciou 

que apresentaria projeto de resolução cancelando 
o recesso, mas talvez não seja necessário.

NA PONTA DO LÁPIS
O ministro Onyx 

Lorenzoni divulgou 
levantamento mostrando que 
foram recebidos até agora 
386 parlamentares na Casa 
Civil. Do total, ele próprio 
atendeu 282. Os demais 
tomaram o cafezinho e bye, 
bye.

SOCORRO AOS ESTADOS
O Palácio do Planalto 

aceita aumentar as 
concessões aos Estados 
no pacote de ajuda 
econômica do ministro 
Paulo Guedes (Economia). 
Em contrapartida, cobra 
apoio formal à reforma da 
Previdência.

PEDÁGIO NA REFORMA
O governo está atento 

à manobra: o deputado 
Roberto de Lucena (Pode-SP) 
propõe “regra de transição”, 
com pedágio de 30%, para 
prolongar os privilégios 
de aposentadoria dos 
servidores.

PT ENVELHECEU
O deputado Efraim 

Filho (DEM-PB) alerta 
que o jeito do PT de fazer 
oposição envelheceu. “O 
PT não se atualizou. Greve 
geral, intolerância, queima 
de pneus. Isso não adianta 
mais, a sociedade rejeita”, 
criticou.

DAQUI NÃO SAIO
O Portal da 

Transparência mostra que 
os ministros Osmar Terra, 
Onyx Lorenzoni e Tereza 
Cristina, todos deputados 
licenciados, ainda moram 
em seus apartamentos 
funcionais da Câmara.

BOM EXEMPLO
No Senado, 500 

servidores aderiram ao 
Funpresp (Fundação de 
Previdência Complementar 
do Servidor Público). Querem 
contribuir com previdência 
mais justa, ao contrário de 
muitos servidores.

PODER SEM PUDOR

HAMLET BRASILEIRO
O médico Maurício Lacerda 

Filho visitou o irmão Carlos Lacerda 
no cárcere, em 1968, depois do AI-5, 
tentando convencê-lo a desistir da 
greve de fome: “Não estou aqui para 
falar como médico, nem mesmo co-
mo irmão. Vim trazer uma palavra 
de lucidez. Esta greve de fome é 
uma loucura!” Lacerda só desistiu 
do jejum ao ouvir um argumento 
poderoso: “Acabe com esta besteira. 
Você está querendo bancar o Hamlet 
na terra de Dercy Gonçalves?”

O governador do DF, Ibaneis Rocha, que doa to-
dos os meses o próprio salário, talvez não saiba, mas 
três aposentados embolsaram em março R$531 
mil (um defensor público), R$543 mil (tenente 
coronel da Polícia Militar) e R$545 mil (coronel da 

PM). A bolada saiu a título da infame pecúnia, na 
“venda” de licenças-prêmio de servidor público que 
se aposenta. Só DF e Acre obrigam o pagador de im-
postos a sustentar a pecúnia. Outros 117 servidores 
embolsaram mais de R$100 mil/mês.

INFAME PECÚNIA
No DF e Acre servidor ganha férias de 3 meses a 

cada 5 anos, e opta por receber isso em dinheiro, ao 
se aposentar. Já no setor privado...

TETO RASGADO
O governador ganha R$24 mil, que é o teto do 

funcionalismo público no DF, mas mais de 1.000 
servidores furam o teto e ganham mais.

FOLHA MÁXIMA
Para cada 1 real que entra nos cofres do DF, 82 

centavos vão para o bolso dos servidores. Em março, 
a folha totalizou R$1,7 bilhão.

TREINAMENTO
Na Câmara, projeto 

determina que a revisão 
periódica de segurança de 
barragens seja de domínio 
público e que os responsáveis 
treinem comunidades que 
poderiam ser afetadas em 
caso de rompimento.

SAÚDE FISCAL
O Instituto Fiscal 

Independente prevê 
melhorias nas receitas e 
gastos públicos dos estados e 
municípios, após a 
aprovação da reforma da 
Previdência. Estima mais 
dinâmica do resultado 
primário.

PERGUNTA NO XILINDRÓ
Dividindo a mesma cela 

em Curitiba, José Dirceu e 
Eduardo Cunha discutem 
a qualidade do rango ou a 
reforma da Previdência?

O Brasil mergulha em caos 
econômico, sem aprovar a 
reforma”

Presidente Jair Bolsonaro 
dando razão à advertência do 
ministro Paulo Guedes

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto
Veja/Abril
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No novo programa Minha Ca-
sa Minha Vida, que deve ser anun-
ciado pelo governo Jair Bolsonaro 
no início de julho, os benefi ciários 
mais pobres terão de alugar imó-
veis do governo por um valor sim-
bólico em vez de pleitearem um 
fi nanciamento para aquisição da 
casa própria. 

As alterações serão feitas so-
mente nas linhas destinadas a 
atender aos mais pobres. Um dos 
principais problemas é a comer-
cialização irregular de casas. O 

Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), que faz a gestão 
do programa, identifi cou que, em 
alguns casos, as famílias que se 
habilitam ao faixa 1, cujas parce-
las de empréstimo variam de R$ 
80 a R$ 270, acabam vendendo 
os imóveis a terceiros. O plano de 
“locação social” pensado pelo mi-
nistério surgiu para atacar essa 
falha. A família poderá morar no 
imóvel, mas sem o direito de pos-
se. No papel, a unidade seguirá 
pertencendo ao Estado.

Governo Bolsonaro estuda cobrar 
aluguel no Minha Casa, Minha Vida

Medida

Mudança vai afetar famílias mais pobres

Reprodução / Agência BrasilA Organização Mundial 
da Saúde (OMS) alertou que 
ao menos 5 bilhões de pesso-
as em todo o mundo convivem 
com os riscos de desenvolver 
doenças associadas ao uso 
das gorduras trans indus-
trial. Segundo a entidade, o 
ingrediente causa 500 mil 
mortes a cada ano. O produto 
está presentes em produtos 
industrializados como sorve-
tes, margarina, batatas fritas, 
salgadinhos, entre outros.

OMS alerta para o 
risco do consumo 
de gordura trans

Comida

A Companhia de Águas 
e Esgotos do Rio Grande do 
Norte (Caern) comunica que 
haverá suspensão no abas-
tecimento de água nesta se-
gunda-feira, 27, no período 
das 8h às 15h. A parada vai 
atingir os bairros das Quin-
tas, Bairro Nordeste, Bom 
Pastor, Dix Sept Rosado, 
parte de Lagoa Nova e parte 
do Alecrim. Será feita a ma-
nutenção da rede elétrica da 
rede.  

O Rio Grande do Norte 
fechou o mês de abril com um 
saldo negativo de 501 postos 
de emprego formal. Com o 
resultado, o Estado já per-
deu 5.969 postos de trabalho 
só em 2019. No ano todo, de 
acordo com Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), foram 46.070 
contratações ante 52.039 des-
ligamentos.

Em todo o País, segundo 
o mesmo Caged, houve gera-
ção de empregos em abril de 
2019. Foram 129,6 mil vagas 
abertas no mês.

Seis bairros terão 
suspensão no 
abastecimento

RN já perdeu quase 
6 mil empregos em 
2019, mostra Caged

Em Natal

Demissões
Em crise desde 2013, a constru-

ção civil do Rio Grande do Norte 
registrou em 2019 seu pior mês de 
abril desde 2010, quando os indi-
cadores do setor começaram a ser 
acompanhados pela Unidade de 
Economia e Estatística da Federa-
ção da Indústria (Fiern). Os resul-
tados foram colhidos entre os dias 
2 e 13 de maio.

Em abril de 2019, as compras 
de insumos e matérias-primas 
setor despencaram 6,7 pontos, 
passando de 47,4 para 40,7 pontos 
(na escala que vai de 0 a 100). O 
indicador do número de emprega-
dos desceu 4,3 pontos, passando de 
48,5 para 44,2 pontos.

Em maio, como consequência, 
o índice que mede a intenção de 
investimento na indústria da cons-
trução no RN alcançou 25,3 pontos, 
3,7 pontos abaixo do nível registra-
do em abril (29 pontos) e 1,3 ponto 
aquém do valor observado em maio 
de 2018, quando o indicador atin-
giu 26,6 pontos. 

Ao comentar os resultados da 
sondagem, o diretor de mercado 
imobiliário do Sindicato da Cons-
trução Civil (Sinduscon), Marcos 
Aguiar, afi rmou que os números 
refl etem o grau de incerteza pelo 
qual atravessa o País como a demo-
ra do Congresso Nacional em votar 
a reforma da Previdência.

Aguiar lembrou, por outro lado, 

que, enquanto não houver uma 
sinalização de crescimento sus-
tentável do País, os consumidores 
continuarão reticentes em relação 
a investimentos de longo prazo, ao 
passo que os investidores também 
se retrairão. “Ainda não há, por 
parte da Secretaria Nacional de 
Habitação, que substituiu o Minis-
tério das Cidades, uma defi nição 

clara sobre o programa Minha Ca-
sa Minha Vida e, enquanto não se 
resolver a reforma da Previdência, 
o governo seguirá contingenciando 
investimentos”, resumiu. 

De fato, diante das incertezas 
da economia, as expectativas do 
setor da construção permaneceram 
“congeladas”, segundo a Sondagem. 
A pesquisa mostra que os empresá-
rios estão em compasso de espera, 
com três dos quatro índices apre-
sentando queda no comparativo 
com abril. Destaque para o de novos 
empreendimentos e serviços, que 
apresentou queda de 53,2 pontos 
para 52,2 pontos, no comparativo.

Para a economista da CNI Dea 
Fioravante, houve um certo des-
compasso entre as expectativas 
dos empresários e a votação das re-
formas que estão sendo discutidas 
ainda. Com isso, o índice de inten-
ção de investimentos do setor, por 
exemplo, manteve-se praticamente 
estagnado em maio, em 32,9 pon-
tos – 0,1 ponto acima de abril.

Diretor do Sindicato da Construção Civil, Marcos Aguiar: "Momento de incerteza"

Abril foi o pior mês para a construção
civil potiguar desde 2010, aponta Fiern
Levantamento mostra redução na compra de insumos, de matérias-primas e do número de empregados nas 
empresas que atuam no setor no RN; Sindicato avalia que números refletem grau de incerteza da economia

Confiança

José Aldenir / Agora RN

No País, mês de abril abriu vagas

José Aldenir / Agora RN
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cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes 

no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão financiadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET 

(Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. 

Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.
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SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). 
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o melhor
preço

TODAS AS VODKAS BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

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

0,59
GARRAFA

R$

Flocão 
de milho Maratá
Pacote c/ 500g

0,95
PCT.

R$

Massa comum 
espaguete 
Bonsabor
Pacote c/ 500g

1,39
PCT.

R$ 55,90
PCT.

R$

Farinha de trigo T1 
Predileta
Pacote c/ 25kg

Coxão mole bovino
Peça, a partir de 18,89

KG

R$ 7,89
KG

R$

7,59
GARRAFA

R$ 2,29
LATA

R$

10,99
UNID.

R$ 11,39
UNID.

R$

Peito de frango 
congelado
A partir de

Coquetel Slova
Garrafa 965ml

Cerveja Devassa 
Puro Malte
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

 
Cobertura 
cremosa Aro
Tradicional, 
unidade 
c/ 1,8kg

Cobertura 
cremosa Aro
Cheddar, 
unidade 
c/ 1,2kg

Filé de panga 
congelado Oceani 
Pacote c/ 800g

Salsicha Nobre 
Pacote c/ 3kg

20,90
PCT.

R$ 12,29
KG

R$

19,89
PCT.

R$

Bisteca suína 
congelada Aurora
Peça

Hambúrguer 
Faroeste 
Aurora
Embalagem 
c/ 36 unidades 
c/ 56g

Chester lanche 
Perdigão
Peça

23,90
EMB.

R$ 11,59
KG

R$

Margarina Primor 
Unidade c/ 3kg

Suco de uva 
integral OQ 
Garrafa c/ 1,5L

16,99
UNID.

R$ 10,89
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica 
Garrafa c/ 1,5L

Vinho tinto suave 
Pérgola
Garrafa c/ 1L

Energético Red 
Bull 
Lata c/ 473ml

2,79
GARRAFA

R$

Açúcar cristal 
Capibaribe
Pacote c/ 1kg 

1,95
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
Pampeano
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Café Santa Clara 
Pacote c/ 250g

3,99
PCT.

R$

Milho verde 
Predilecta ou
Ervilha reidratada 
Predilecta
Unidade c/ 200g

Extrato de 
tomate TP 
Tarantella
Unidade c/ 370g

1,29
UNID.

R$ 2,59
UNID.

R$

Leite 
condensado 
TP Betânia
Unidade c/ 
395g

3,19
UNID.

R$

Biscoito 
cream cracker 
Fortaleza
Pacote c/ 400g

Amendoim 
Yoki
Descascado, 
unidade 
c/ 500g

Jogo de 
copos Aro 
Embalagem 
c/ 6 unidades 
p/ 275ml

Toalha de 
papel Caprice 
Embalagem 
c/ 2 rolos 
c/ 50 folhas

Lava roupas versátil 
Becker
Unidade c/ 3L

Detergente 
líquido Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 5L Saco para lixo 

reforçado Dover Roll
Embalagem c/ 25 
unidades p/ 100L ou 
50 unidades p/ 50L

3,29
PCT.

R$ 8,59
UNID.

R$

3,29
EMB.

R$ 11,89
UNID.

R$

13,99
UNID.

R$ 39,90
UNID.

R$

24,90
EMB.

R$

10,39
LATA

R$ 15,89
GARRAFA

R$

13,89
EMB.

R$ 52,90
EMB.

R$

Papel 
higiênico 
folha simples 
Aro
Embalagem 
promocional, 
leve 24 e 
pague 22 
rolos c/ 60m

Papel higiênico 
folha dupla Cotton
Embalagem c/ 16 
pacotes c/ 4 rolos 
de 30m

Pneu Euzkadi 
Eurodrive
185/65 R15 88H
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25kg
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Diante da beleza, Senhor Redator, a primeira 
sensação é de encantamento, mas depois vem o 
medo. Não no sentido comum e banal do pânico 
ou do pavor. Da impossibilidade de resistir, se aca-
so esconder o perigoso abismo do desejo. Talvez 
seja de pouca lhaneza dizer, mas o belo é silencio-
samente invencível. Se alguém vai além do apenas 
real, daquilo que lá, antigamente, dizia-se embria-
gador, vem a força que, de tão forte, se transforma 
em paixão. 

Para ser ainda mais prosaico, diria que é natu-
ral morrer de medo diante da beleza. Tanto mais 
se existir na simpatia natural a atração que a vida 
nega a quem se deixa levar pelo vinho azedo do 
pedantismo. Mais que a boniteza, que por si só 
já fascina, tem a formosura, no sentido agudo do 
encantamento. Aquele ir além do apenas bonito, 
inegavelmente belo, como se sobre a forma física, 
e mais do que tudo, se fi zesse a absoluta transcen-
dência do diáfano sobre o real.

A beleza não é só uma fruição estética em si 
mesma, o belo e só belo, o exercício ainda que 
legítimo de contemplação. Vai além dos umbrais 
do território físico. Talvez aquele instante do cro-
nista Antônio Maria nas suas considerações sobre 
o sono, quando alerta aos mais afoitos: é preciso 
enternecer-se sem tocar. E se até as carnes, se se 
tocam em demasia, e se se agradam, ora, devem 
carregar na expressão alguma forma de desejo co-
mo se fosse uma fome de vida.      

Nenhum cronista mundano está livre do perigo 
das veleidades literárias, quando não, do pior, que 
é a literatice. Daí não perder de vista a lição de Eça 
de Queiroz. Ele não tenta explicar a simultaneidade 
do real e do irreal quando se atritam na pela fi na 
da carne sobre a superfície das palavras. Nem pro-
põe receita, posto que o encantar-se há de ser um 
nunca ouvido canto. Só avisa, muito calmo e terna-
mente: “Sobre a nudez forte da verdade o manto 
diáfano da fantasia”. 

Foi-se o tempo, Senhor Redator, que este país 
tinha grandes cronistas líricos e sem que fossem 
admoestados pela ciência da academia.  O encan-
tamento diante da beleza está sitiado, cercado de 
medos. Tem o tópico e o distópico em torno das 
velhas e novas utopias; a palavra tem hora certa e 
hora errada; há um misterioso lugar da fala cienti-
fi camente insinuado. Tudo fi cou perigoso até para 
quem ousa riscar o branco de uma simples e efê-
mera página de jornal.

Mas eles, os cientistas da literatura, sabem que 
a beleza resiste e o encantamento suspira em al-
gum lugar da alma. O método de esterilizar a pala-
vra, como fazem os analistas, como se não fossem 
feitas de carne viva, dessa ciência nada temos. As 
palavras mortas não nos servem. De nós, os líricos, 
abandonados ao relento do mais torpe infortúnio 
e tão sem glória, eles nunca saberão que é com a 
tinta das palavras  ais comuns que tentamos retra-
tar o mistério da beleza.

A beleza e o medo

serejo@terra.com.br
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Ninguém confi rma no Palácio 
Felipe Camarão, mas as mais 
credenciadas fontes políticas já 
contam com a saída do prefeito 
Álvaro Dias dos quadros do 
MDB. E ele não vai ser o único.

ALIÁS
Anotem: depois de um passa-

do fulgurante como agremiação 
partidária, o velho MDB vive 
hoje uma crise de desidratação. 
Ou se refaz por inteiro ou cai 
numa pobreza de nomes sem 
chances.

DÚVIDA
Neste momento, há uma 

dúvida: se o deputado Hermano 
Morais, um nome com condições 
de disputar a prefeitura de 
Natal, fi ca no MDB ou no PDT do 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves.

POSSE
As redes sociais  criticaram 

essa decisão da UFRN de pro-
mover a solenidade de posse do 
novo reitor no Teatro Riachue-
lo. Alegam a crise e o fato da 
Reitoria dispor de um auditório 
próprio. 

GESTO
Argumentar que a solenidade 

de posse não vai custar dinheiro 
à UFRN é justifi cativa pífi a e 
desrespeitosa para uma socieda-
de que a abraçou solidária e foi 
às ruas. O gesto não tem preço.  

DESAFIO
Não é pequeno o desafi o do 

futuro reitor, professor José 
Daniel Diniz Melo. Conhece a 
UFRN e, por conhecê-la, sabe 
que a partir de setembro pode 
enfrentar grande limitação 
fi nanceira.

MAS
Ninguém duvide tanto 

assim da capacidade de luta das 
universidades e dos institutos 
federais, unidos como estão 
na luta para preservar os seus 
orçamentos. Uma luta que hoje 
está nas ruas.

PALCO

CABUGI
O grupo Alves perde domínio 

da marca Cabugi, mais tradicio-
nal do mercado de comunicação. 
Agora é do jornalista Roberto 
Medeiros que acaba de lançar 
um novo portal: Cabugi.com.br

ATENÇÃO
O desarranjo familiar não vai 

acometer de anemia profunda 
apenas o MDB em Natal. Vai ser 
bem ruim para o MDB de Mosso-
ró. Walter Alves vai ser o coveiro 
do partido de Aluízio Alves.

SERÁ
Um fazedor de contas teima 

em afi rmar que, mesmo com 
elevação de arrecadação, não 
será menor a crise fi nanceira 
do RN no segundo semestre. 
E principalmente nos serviços 
essenciais. 

ALIENAR
Para ele, consultando seus 

alfarrábios, a única saída seria a 
alienação de ativos do patrimônio 
do governo, como Caern e Poti-
gás. Mas a governadora Fátima 
Bezerra não gosta dessa ideia.

POESIA
Para Humberto Hermenegil-

do: grato pelos livros. Mergulhei 
nos poemas do seu “Arredado 
Pé”. Poema a poema, sem pres-
sa, curtindo o sertão que vai 
fl orando aqui e ali numa bela 
invernada.

BREVES
Ivan Lira de Carvalho man-

da avisar que no dia 30, quinta, 
a partir das 18h, autografa o 
novo livro no espaço Chiriboga: 
‘Brevidades’, o que já é uma 
qualidade em tempo de redes 
sociais.

PAROU
Sem data, pelo menos até 

agora, a retomada das obras 
de recapeamento da segunda 
faixa de rolamento das avenidas 
Hermes da Fonseca e Salgado 
Filho. Com as chuvas, a bura-
queira piorou. 

CAMARIM

CENA
Um grupo paraibano, especializado na área, 
adquiriu a loja Pata Negra, na Av. Campos 
Sales e fechou para uma reforma e novas ins-
talações. Será mantido o nome e terá a linha 
completa dos produtos Para Negra, do nosso 

Mano Targino: pernis com até quatro anos 
de cura, seus embutidos, pernis de porco e 
ovelha, inclusive desossados. A idéia é reabrir 
até os fins de junho ou começos de julho. Com 
venda e serviços a la carte no seu salão. É 
uma boa notícia.

“ “Em qual das sonatas /
eu cuidadosamente te
escondi?”
Anna Akhmátova,
poetisa ucraniana (1889-1966).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DO 2° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2019, CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, neste ato representado por seu Prefeito 
Constitucional, o Sr. Francisco das Chagas Felix Bertuleza, CPF nº. 392.181.124-49 e a 
empresa COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº 28.521.182/0001-65 neste ato representada por seu empresário o Sr. Berilo Severo 
de Medeiros, CPF: 852.486.574-15, pregão presencial nº 023/2019, OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, S-10 E 
GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE 
AFONSO BEZERRA/RN. O presente instrumento tem como objetivo restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial, do Contrato nº 064/2019, visando o reajuste de acordo com a política 
de reajuste de preços da PETROBRAS S.A. e consequentemente aumento da carga tributária, 
alteração esta que, respectivamente, a empresa COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E 
LUBRIFICANTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.521.182/0001-65 e o Município de 
AFONSO BEZERRA, pactuaram para a justa remuneração do fornecimento de combustível 
(Gasolina Comum), para o consumo dos veículos da frota desta Prefeitura Municipal, durante o 
exercício orçamentário. Realiza-se, através do presente termo de apostilamento relativo ao 
reajuste de R$ 0,148 (zero reais, quatorze centavos e oito milésimos) da Gasolina Comum no valor 
unitário/lt de combustível de R$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis centavos) atualizado para R$ 
4,708 (quatro reais setenta centavos e oito milésimos), verificados os preços do combustível no 
cenário atual, assim como, justificativas apresentadas pela empresa e conforme seus fatos e 
seguindo o; Fundamento legal: Art. 65, II, d, c/c § 8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, Dos Preços do 
Contrato nº 064/2019. E após análise e parecer jurídico acostado nos autos do processo, ficam 
ratificados os preços praticados a partir da assinatura deste termo até o termino do contrato original.

Afonso Bezerras/RN, em 24 de maio de 2019

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI
CNPJ sob o nº 28.521.182/0001-65

Prefeito Municipal – Contratante
FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA - CPF: 392.181.124-49

Berilo Severo de Medeiros, CPF: 852.486.574-15 - Contratada
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HORÓSCOPO

Você contará com mais disposição para correr 
atrás dos seus sonhos. É um bom momento para 
ampliar seu círculo social. Na companhia dos 
amigos, você pode se divertir e até movimentar 
a paquera.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

NOVELAS

Nasce a fi lha de Maria e Amadeu. Maria volta para a casa de Marlene e começa a fazer bolos. Beatriz comemora a adoção defi nitiva de Virgínia. 
Fabiana e Virgínia se recusam a tirar os amuletos que ganharam de Dulce. Maria vende seus bolos na rua. Marlene exige que a família de Eusébio 
desfaça a ligação clandestina em seu encanamento. Maria inaugura primeira sua confeitaria. Amadeu se casa com Gilda e parte para São Paulo. A 
confeitaria de Maria faz sucesso. Passagem de tempo. Márcio fala com Maria sobre a aquisição de novas lojas.

A DONA DO PEDAÇO

Ali insiste em se declarar para Sara, que não se recorda do amor que sente pelo rapaz. Dalila/Basma fi nge homenagear Missade, que se emociona. Laila 
sente ciúmes de Dalila/Basma com Jamil. Camila se preocupa com o comportamento de Miguel em relação ao cassino. Latifa anuncia que fará greve de 
fome até que Ali se case com ela. Helena diz a Letícia que lutará pelo amor de Elias. Aline diz a Caetano que deseja adotar uma menina. Miguel despista 
Rania a caminho do cassino. Cibele e Benjamin seguem Dalila/Basma até o hotel, e a menina conclui que a vilã está tramando contra a família de Laila.

ÓRFÃOS DA TERRA

Janaína acusa Jerônimo de ter se aproveitado dela e lhe aplicado um golpe. Tânia faz Gisela acreditar que tem um caso com Patrick. Jofre 
revela a Lidiane que João é o Manoel de Trás dos Montes, e pede segredo. Janaína procura Herculano e vê Gisela na casa do cineasta. 
Dandara pergunta a Patrick se ele não desconfi a que Mercedes armou para ele e Gisela se desentenderem.

VERÃO 90

Graças ao seu carisma, novos contatos e 
amizades devem correr com tranquilidade. 
Aproveite para ampliar seu círculo social. O 
romantismo está no ar e a vida a dois fi ca mais 
agitada.

Você fará o possível para conseguir o 
reconhecimento que merece, inclusive um 
trabalho extra. Bom dia para mexer no visual 
e tentar algo diferente. Clima de mistério deve 
atiçar a paquera.

Aproveite o sábado para resolver assuntos 
domésticos ou dar uma mãozinha a um 
parente, se estiver precisando. 
Paixão antiga pode reaparecer e balançar 
seu coração.

Você vai se divertir mais se deixar a solidão bem 
longe. Não pense duas vezes antes de aceitar um 
convite para uma viagem. Se tem compromisso, 
a relação fi cará mais descontraída.

Bom momento para visitar um lugar novo ou 
colocar o papo em dia com as pessoas que ama. 
Seu jeito extrovertido ajuda a movimentar a vida 
amorosa. Pode se apaixonar quando menos 
espera.

Hoje, mudanças podem deixar o dia 
movimentado. Se tem planos para abandonar 
maus hábitos ou começar a se exercitar, vá 
em frente. Você tem tudo para viver momentos 
inesquecíveis com quem ama!

Se estiver precisando de dinheiro, pode ser um 
bom momento para buscar uma oportunidade 
de melhorar sua renda. No romance, você 
vai mostrar ao par que se importa muito com 
estabilidade.

Terá facilidade para se entender com os 
familiares ou amigos mais próximos. O astral é 
favorável para pensar nos detalhes se deseja 
iniciar uma sociedade ou parceria. Um fl erte 
pode se fi rmar.

É hora de cuidar de assuntos que andava adiando. 
Será mais fácil estreitar os laços com os amigos. 
Se anda de olho em alguém, tome a iniciativa e 
demonstre seu interesse.

 Será fácil se concentrar nas tarefas 
domésticas. A saúde conta com boas energias 
e você terá facilidade para fazer ajustes 
pontuais. A vida amorosa pode se tornar um 
pouco rotineira, mas não desanime.

Se receber uma boa notícia, é melhor não 
comentar sobre sua boa sorte com qualquer 
um. Sua intuição deve ajudar a tomar uma 
decisão. Pode sentir atração por uma pessoa 
com boa posição social.

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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AER
EMBELEZAR
MPXEA

GIO
GEADAPANO

RRTAIHM
GANANCIA
EUTADP
NEMPENSAR
CSRHAST

A

VITROLAFE
TAREFAS

ELA
T

ULEATOR
PUCOTAR

FORMIDAVEL
RAPARASO

Setor mais
movimen-

tado do
hospital

Protege;
favorece 

Complexo
vitamínico

A divisão
sem 
resto
(Mat.)

Aquele de
quem se

fala

Enfeitar;
adornar 

Ministério 
Público
(sigla)

Xenônio
(símbolo)

Congela-
mento de
orvalho

Humberto
Martins,
ator de

"Verão 90"
Pintar da

cor de
certo
metal

(?)-mail,
correio da
internet

O "esque-
leto"

de um
edifício

Previsão
do que a-
contecerá
no futuro

Mem de
(?), figura
histórica

Conso-
ante de
"era"

Até, em
espanhol

(?)
Borges,
cantor

brasileiro

Fiscal
dos am-
bulantes

(pop.)

De pouca
profundi-

dade

Tecido do
saiote das
bailarinas

Genial; 
maravi-
lhoso

De jeito
nenhum!

Dígrafo de
"farrapo"
Ambição;

cobiça

Antigo
aparelho

para tocar
discos de

vinil

Consumir
(o jornal) 
Fixar o
preço

Artista de
teatro

Olívio Du-
tra, político

Arreio
para

cavalos
Amarrar 

Está aí
(red.)

Em + um
(Gram.)

Juro
ilegal

Qualquer
tecido

O lombo
traseiro
do boi

Diante de

Sílaba de
"feliz"

Permane-
cia; ficava

Colocar

Trabalho
a ser

executado

A rosa
Quarto,

em inglês

Posição do
jogador

da defesa
(fut.)

4/room. 5/hasta. 7/picanha — pratear — vitrola. 9/estrutura.

Grazi Massafera e Camila 
Queiroz participaram de mais um 
"Eu Nunca", em que tinha que 
beber sempre que já fi zesse feito a 
ação citada, no canal no YouTube 
de Matheus Mazzafera.

As duas revelaram algumas in-
timidades, como os lugares diferen-

tes que já fi zeram amor. "Na areia, 
no mar, na piscina", contou Grazi. 
"No avião particular?", quis saber 
Matheus e a atriz confi rmou.

Grazi, que está solteira, disse 
que já fez "sexo por telefone". "Tem 
graça?", perguntou Camila. "Claro 
que tem", respondeu Grazi.

Grazi afirma que já transou no 
mar, no avião e até por telefone

Ousada
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VAGAS A MAIS
Como relatora, na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado, a senadora do RN 
Zenaide Maia discutiu, em reunião na 
semana passada, o PLS 124/2017, que 
institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Defi ciência. A intenção 
da parlamentar é garantir às pessoas 
com defi ciência a reserva de duas vagas 
gratuitas no transporte coletivo terrestre, 
aquaviário e aéreo.

Daniela FreireDaniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do UOL Notícias: "Maioria do STF 
vota a favor da criminalização da 
homofobia";
...da Revista Fórum: "Garoto-
propaganda da reforma da Previdência, 
Ratinho deve R$ 76 milhões à União";
...do jornal O Globo: "Ex-assessor 
de Flávio Bolsonaro, Queiroz pagou 
cirurgia no Einstein com dinheiro vivo".

>> GIRO PELO TWITTER...

Em visita à Câmara Municipal de Natal, na última 
sexta-feira, a ex-vereadora e hoje deputada federal 
Natália Bonavides bateu um papo com o ex-colega 
vereador Dickson Júnior. A parlamentar disse que 
estava feliz que o primeiro projeto dela em conjunto 
com Dickson - a Semana da Cidadania LGBT - teve 
segunda edição em 2019 e elogiou a aprovação do 
projeto para inscrição dos casais homoafetivos em 
programas habitacionais, que a vereadora do PT 
Divaneide Basílio também subscreveu

Pré-candidato a prefeito de Natal, o deputado 
Kelps Lima já anda estudando o tema, com a 
ajuda de Diógenes da Cunha Lima Desfi le Cavalera no São Paulo 

Fashion Week edição 47

Assessoria Instagram
Divulgação

Depois de dez anos entre idas 
e vindas, o cantor sertanejo Luan 
Santana irá se casar com a digi-
tal infl uencer Jade Magalhães 
em breve. E, de acordo com in-
formações do jornal O Dia, quem 
irá celebrar o casamento será o 
famoso Padre Fábio de Melo.

Em conversa com a jornalis-
ta Fábia Oliveira, o padre falou 
sobre o convite: “Já estou convi-
dado para celebrar, só preciso ter 
a data”, disse ele se referindo ao 
dia do casamento, que ainda não 
foi defi nido. Luan Santana e o 
Padre Fábio de Melo, vale dizer, 
têm uma grande amizade.

Sobre a sua relação com Luan 
Santana, o padre falou: “Nossa 
amizade já tem um tempinho. 
Nos falávamos muito pela inter-

net, através das nossas brinca-
deiras nas redes sociais, e, uma 
vez, quando eu estava em Lis-

boa, ele tinha um show lá e me 
convidou para fi car, mas eu não 
podia. Desde então, a gente co-
meçou a ter um relacionamento 
de amizade”.

Recentemente, Padre Fábio 
de Melo virou notícia por conta 
de um outro cantor. Ele usou a 
sua rede social para comentar a 
voltar de Tiago Iorc, que passou 
um tempo sumido da mídia.

Por meio do seu Instagram, 
ele compartilhou uma posta-
gem com a seguinte frase: “Mais 
cansado do que a pessoa que 
precisou explicar ao Tiago Iorc 
tudo o que aconteceu no mundo 
enquanto ele dormia tranquila-
mente”. Já na legenda, o padre 
escreveu: “Quem estiver na mes-
ma situação levanta o bracinho”.

Padre (foto) tem boa relação com sertanejo

Luan Santana decide se casar e 
chama Fábio de Melo para celebrar
Em conversa com a jornalista Fábia Oliveira, o padre falou sobre
o convite: “Já estou convidado para celebrar, só preciso ter a data”

Matrimônio

Instagram / Reprodução
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

RG2 SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ  17.600.047/0001-99, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Prévia para o Complexo Fotovoltaico Barra da Onça, localizado na Fazenda Barra da Onça, 
município de Santana do Matos, RN.

Adriana Macedo
Diretora

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Dunamis Projetos de Energia Fotovoltaica SPE LTDA, CNPJ 32.708.258/0001-33, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a Licença Prévia para o Complexo Fotovoltaico Dunamis, localizado nos sítios 
Cachoeira e Forquilha II, município de Santana do Matos, RN.

Adriana Macedo
Diretora

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DOS PRODUTORES DE FRUTAS DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  FRUTCOOP -  CNPJ: 19.526.196/0001-80 -  NIRE: 24400005867

Edital de Convocação -  Assembléia Geral Extraordinária
O Presidente da Cooperativa de Desenvolvimento Rural Sustentável dos Produtores de 
Frutas do Estado Rio Grande do Norte – FRUTCOOP, CNPJ: 19.526.196/0001-80, no uso 
das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se 
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que se realizará na Fazenda Umarizeiro sn, 
São Vicente/RN, CEP: 59340-000, no dia 06 de junho de 2019, em primeira convocação às 
08h00min, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 09h00min, 
no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de cooperados, 
e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 10h00min, com a 
presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 
I – Prestação de Contas dos exercícios de 2017 e 2018 compreendendo: 
 a) Relatório de Gestão; 
 b) Balanço Patrimonial; 
 c) Demonstração de Sobras ou Perdas; 
 e) Relatório do Conselho Fiscal; 
 II – Destinação do resultado; 
 III – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
 IV – Plano de Trabalho para o ano de 2019;
 V – Outros assuntos de interesse social.
Nota: Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados é de 65 associados

São Vicente/RN, 24 de maio de 2019
 

FRANCISCO CANINDÉ DA COSTA -  PRESIDENTE

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TRANSBET – TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, 07.370.836/0003-99, torna público que esta 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Renovação de Licença de Operação Nº 2017-108793/TEC/RLO-0439, para o TRANS-
PORTE DE CARGAS PERIGOSAS, COM ORIGEM NA PETROBRÁS, COM CAPACIDADE DE 
TRANSPORTE DE 2.983 TONELADAS DE CLASSE I E II, localizada em RODOVIA BR 110 S/N, 
KM 25, ZONA RURAL, AREIA BRANCA/RN.

JEAN CARLOS RAMALHO DE SÁ - GERENTE ADMINISTRATIVO

COMUNICADO

Empresa CLEIDE E WILTON LTDA CNPJ: 01.399.451/0001-06 
comunica o extravio da ECF BEMATECH mod. 201707 SERIE Nº 
4008000504264 conforme boletim de ocorrência Nº J2019213001071 
de 24/05/2019

1º LEILÃO: 30/05/2019  - 10:40h       -        2º LEILÃO: 31/05/2019  - 10:40h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ON-LINE

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fi duciário abaixo qualifi cado, faz saber que, na forma 
da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes 
condições. IMÓVEL: Apartamento nº 302 da “Torre Tirol Way Stylo” do “Tirol Way”, situada à Avenida Senador Salgado Filho, 1656, esquina com a Avenida 
Alexandrino de Alencar, no bairro Tirol, zona urbana/leste da capital de Natal/RN (CEP 59022-000) construção do tipo “b”, composto de estar/jantar com varan-
da, hall, banheiro social, dormitório, suíte júnior com dormitório e banheiro e cozinha, com 129,521m² de área real (PC 59,480m² + CC 54,847m² + CD 
15,194m²) abrangendo a fração ideal de 0,002174 do terreno foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal (parte) medindo 6.095,50m²/ Carta de Aforamento nº 
17.334 (registrada no livro C.Nova 55 fl s. 135, Processo nº 50.010/03 da SPF/PMN) expedida pela SEMURB da Prefeitura Municipal de Natal em 26.02.2003, 
reunião das Cartas nºs 7.615, 7.616, 10.404, 11.113, 12.080 e 12.732, com direito ao uso de uma vaga de garagem, a ser demarcada na Convenção de Con-
domínio (IPTU nº 3.020.0093.02.0071.0010.8 – Sequencial nº 9.239098-8. Imóvel objeto da Matrícula nº 61.571 do Registro de Imóveis da 2ª CRI de Natal/RN. 
Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Lei-
lão: dia 30/05/2019, às 10:40 horas, e 2º Leilão dia 31/05/2019, às 10:40 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – 
CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): THIAGO AMORIM DE MOURA, brasileiro, engenheiro, nascido em 30/
Abr/1980, portador da Carteira de identidade de nº 5911335, expedida pela ITEP/RN e inscrito no CPF sob o nº 031.590.254-03 e ANAIRDA FERNAN-
DES DE SOUZA MOURA, brasileira, fonoaudióloga, nascida em 12/Fev/1978, portadora da Carteira de identidade de nº 8719682 expedida  pela SDS/
PE  e inscrita no CPF sob o nº 025.134.06435, casados entre si sob o regime de Comunhão Parcial de Bens em 05/07/2007, residente(s) e domicilia-
do(s) à Avenida Caneca, nº 720, casa, Bairro Heliópolis, Garanhuns/PE, CEP: 55.295-720. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O paga-
mento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser 
indicada pela leiloeira, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS 
VALORES: 1º leilão:  R$362.187,93 (Trezentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) 2º leilão: 
R$436.942,65 (Quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), calculados na forma do art. 26, 
§1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. CO-
MISSÃO DA LEILOEIRA: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, 
no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) 
será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do 
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção 
“Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante 
legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, 
caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no 
exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, 
nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, 
em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos 
imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR 
nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso 
necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e 
localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as 
despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, re-
gistros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação 
da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu 
interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrema-
tado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a 
adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela 
venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à 
propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desis-
tência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de 
arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressa-
mente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão da leiloeira, confor-
me edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão da Leiloeira, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrema-
tação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida a Leiloeira (5% 
- cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, 
destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá a Leiloeira emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protes-
to, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel 
por meio do presente leilão, fi cará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula 
a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores informações: (31)33604030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 20/05/2019.

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030
contato@francoleiloes.com.brcontato@francoleiloes.com.brcontato@francoleiloes.com.br

Ligue

 para:

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SPE Gameleira Energia Renováveis S.A., 07.099.001/0001-84, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do  
Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada para a Linha de Transmissão 
de 230 Kv Gameleira-Touros localizada na zona rural dos Municípios de Touros e  
São Miguel do Gostoso.

Fernando Di Franco
Superintendente de Sustentabilidade

Os pesquisadores da Uni-
versidade Hebraica de Jeru-
salém, em Israel, anuncia-
ram que conseguiram recriar 
uma cerveja semelhante à 
que os faraós consumiam há 
cinco mil anos.   

De acordo com a revista 
“Mbio”, o primeiro passo dos 
pesquisadores foi extrair le-
vedura de jarros antigos fei-
tos de terracota encontrados 
em sítios arqueológicos, com 
mais de três e cinco mil anos.

Os pesquisadores infor-
maram que essa foi a pri-
meira vez que a levedura foi 
utilizada para recriar uma 
cerveja. A bebida, que pos-
sui 6% de teor alcoólico, foi 
degustada por jornalistas e 
outros cientistas.

“Quando obtivemos esta 
cerveja, nos sentamos em vol-
ta de uma mesa, bebemos-a 
e brindamos. Então eu disse, 
tudo vai fi car bem ou todos 
estaremos mortos em cinco 
minutos. Sobrevivemos e es-
tamos aqui para contar esta 
história”, explicou o pesquisa-
dor Aren Maeir.

“A maior surpresa foi 
descobrir que as colônias de 
leveduras haviam sobrevi-
vido nos navios de milhares 
de anos atrás e que elas nos 
permitiram criar uma cerveja 
que era como a que os antigos 
egípcios e fi listeus bebiam”, 
apontou Ronen Hazan, um 
dos líderes do estudo.  

Cientistas 
israelenses 
recriam "cerveja 
dos faraós"

Receita

Bebida tem 6% de teor alcoólico

Reprodução / Reuters

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

SETOR DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 035/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO NO CONJUNTO RADIOLÓGICO (NX GENRAD O/OU 
MAMMO, DIGITALIZADORA DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS CR 30X E IMPRESSORA DIGITAL COM IMPRES-
SÃO A SECO DRYSTAR 5302 – MARCA AGFA), COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, FORNECI-
MENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O REFERIDO EQUIPAMENTO.                                                                                                                                  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE CANCELAMENTO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que em conformida-
de com o Memorando nº. 337/2019 – GS da Secretaria Municipal de Saúde o Processo Licitatório Nº. 035/2019 
está cancelado. Os autos do processo encontram-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura 
Municipal. Macaíba/RN, 24/05/2019. Pregoeiro/PMM.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a ad-
judicação e homologação da Concorrência nº 00013/2019 cujo objeto é a Contra-
tação de empresa para prestação de serviços de locação de mesas e cadeiras 
para atender ao SEST Unidade B29 Natal/RN, em favor da empresa Mestre Sala 
Locação e Eventos LTDA no valor total de R$ 3.933,32 (três mil novecentos e trinta 
e três reais e trinta e dois centavos) no dia 23/05/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a ad-
judicação e homologação da Concorrência nº 00014/2019 cujo objeto é a Con-
tratação de empresa para prestação de serviços gráfi cos para atender ao SEST 
Unidade B29 Natal/RN, em favor da empresa LM Servgráfi ca e Copiadora LTDA ME 
no valor total de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) no dia 24/05/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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O Flamengo, sofreu, mas, no 
fi m, fez o dever de casa, neste 
domingo, 26, no Maracanã. Pela 
sexta rodada do Campeonato Bra-
sileiro, os cariocas venceram os 
reservas do Athletico-PR, em 3 a 2. 
Gabigol abriu o placar, de pênalti, 
no primeiro tempo. 

Na segunda etapa, Marcelo 
Cirino fez os dois da virada do Fu-
racão e Bruno Henrique e Rodrigo 
Caio voltaram a deixar o Fla na 
frente. Com o resultado, o time ca-
rioca subiu para a quinta colocação 
no torneio nacional, com dez pon-
tos, encostando na zona de classi-
fi cação para a Copa Libertadores. 
Os paranaenses estacionaram em 
décimo, com 7 pontos. Gabriel, cobrando penalidade máxima, marcou o primeiro gol do Flamengo na partida; ele não fazia gol há cinco jogos pelo Fla

Com dois gols no fim, Flamengo 
vence Athletico por 2 a 1  no Rio
Em jogo de duas viradas, Rubro-Negro carioca abriu o placar, levou a virada e conseguiu passar à 
frente nos minutos finais, para alívio dos torcedores e do técnico Abel Braga, que estava pressionado

Série A

Alexandre Vidal

O Grêmio enfrentou o 
Atlético-MG, na noite deste 
sábado, 25, na Arena, em 
partida válida pela 6ª rodada 
do Campeonato Brasileiro e 
venceu pelo placar de 1 a 0. 

Na etapa complementar, 
logo no minuto inicial, Jean 
Pyerre cobrou um escanteio, 
colocou na área e ela caiu 
limpa para Felipe Vizeu, que 
dominou e garantiu a vitória.

O Cruzeiro entrou em 
campo na noite deste domin-
go e, mesmo jogando “em 
casa”, perdeu para a Chape-
coense por 2 a 1, no estádio 
Independência, em jogo da 
sexta rodada do Campeonato 
Brasileiro. 

Os gols foram de Rildo e 
Bruno Torres a favor do time 
catarinense, e Thiago Neves, 
para a Raposa.

Com o revés, muitas criti-
cas ocorreram ao fi nal do jo-
go. O técnico Mano Menezes 
foi o grande alvo.

Com gol de Felipe 
Vizeu, Grêmio 
vence o Atlético-
MG na Arena

Cruzeiro 
perde para a 
Chapecoense em 
casa por 2 a 1

Primeira vitória

Crise

Gremistas celebram 1º triunfo

Divulgação / Grêmio

Corinthians vence São Paulo 
por 1 a 0 com gol de Pedrinho

Palmeiras vence Botafogo em 
jogo com arbitragem polêmica

Clássico Em Brasília

Pedrinho comemora gol que garantiu a vitória do Corinthians sobre o São Paulo

Gustavo Gómez marcou de pênalti o gol que deu a vitória ao atual campeão no DF

Danilo Fernandes

César Greco / Palmeiras

No clássico paulista da sexta 
rodada do Campeonato Brasileiro 
de 2019, o Corinthians mais uma 
vez mostrou sua força diante do 
São Paulo em Itaquera e venceu 
por 1 a 0. O gol da vitória corintia-
na foi marcado por Pedrinho, aos 7 
minutos do primeiro tempo. O ata-
cante arriscou um chute de fora da 

área, a bola desviou e não deu para 
Tiago Volpi.

Com este resultado, o Corin-
thians vai aos 11 pontos e iguala o 
São Paulo na tabela do Brasileiro, 
mas fi ca em terceiro pelos critérios 
de desempate. Agora, são 12 jogos 
contra o rival tricolor na Arena e 
nove vitórias, sem derrota.

O Palmeiras derrotou o Bo-
tafogo por 1x0, neste sábado, 25, 
no estádio Mané Garrincha, em 
Brasília, e segue na liderança do 
Campeonato Brasileiro, agora com 
16 pontos em seis rodadas. O gol da 
vitória foi marcado pelo zagueiro 
paraguaio Gustavo Gómez, de pê-
nalti, no início do segundo tempo, 

após interferência do árbitro de 
vídeo.

O Botafogo fi ca estagnado nos 
nove pontos e pode perder a sétima 
colocação até o fi nal desta rodada, 
que só acabará na segunda-feira, 
27. Com a vitória, o Palmeiras che-
ga a 29 jogos de invencibilidade no 
torneio nacional.



SEGUNDA-FEIRA, 27.05.2019Esportes16

O América venceu no sábado, 
25, o Bahia de Feira, por 2 a 1, pela 
quarta rodada da Série D do Cam-
peonato Brasileiro. Os gols do time 
rubro foram marcados por Adria-
no Alves e Adriano Pardal. Alex 

Cazumba, de falta, marcou para os 
baianos. A partida foi realizada na 
Arena Cajueiro, em Feira de San-
tana.

Com o resultado, o América con-
tinua na liderança do Grupo A6 da 

Série D do Campeonato Brasileiro, 
agora com 10 pontos, e praticamen-
te classifi cado para a próxima fase. 
O time alvirrubro volta aos grama-
dos no próximo domingo, dia 2 de 
junho, contra o América-PE.

Alvirrubro venceu por 2 a 1, com gols do atacante Adriano Pardal e do zagueiro Adriano Alves; Cazumba descontou para o Bahia

América vence Bahia de Feira fora 
de casa e se isola na liderança
Alvirrubro chegou aos 10 pontos ganhos na primeira fase e está sozinho na 
ponta do Grupo A6; próximo jogo será no fim de semana contra xará de PE

Série D

Jogando na tarde do úl-
timo domingo, 26, ote Globo 
recebeu a equipe do Treze-PB 
no estádio Barretão, em Cea-
rá-Mirim, pela quinta rodada 
da primeira fase do Campe-
onato Brasileiro da Série C. 
Dentro de seus domínios, a 
Águia venceu o time paraiba-
no por 3 a 1, de virada.

Os gols do duelo foram 
marcados por Glaubinho, Ga-
liardo e Negueba, em favor do 
Globo, enquanto que Eduardo 
anotou para o Treze. Com o 
resultado, o Globo chegou aos 
6 pontos e é o quinto lugar.

Em duelo válido pela 
quarta rodada da fase de gru-
pos da Série D do Campeona-
to Brasileiro, o Santa Cruz 
de Natal recebeu o River do 
Piauí na Arena das Dunas. 
Em campo, o Tricolor termi-
nou empatando em 2 a 2.

Paulinho, aos 6 minutos 
da etapa inicial, e Cleiton, aos 
17 do segundo tempo, fi zeram 
os gols do Santinha. Já Kanu, 
no 1º minuto do 2ºtempo, 
e Otacílio, aos 21 minutos, 
deixaram tudo igual. O resul-
tado fez o Santa chegar aos 5 
pontos e fi car na 3ª colocação.

Globo vence o 
Treze-PB por 3 
a 1 no estádio 
Barretão

Santa Cruz de 
Natal empata 
com o River-PI na 
Arena das Dunas

Ceará-Mirim

Tropeço

Globo venceu a 2ª partida na C

Rhuan Carlos / Globo FC

Santinha acumula novo empate

Victor Costa / River

O ABC perdeu sua terceira 
partida consecutiva na Série C do 
Campeonato Brasileiro na tarde 
do último sábado, 25. Em duelo 
contra o Santa Cruz-PE no estádio 
Arruda, em Recife, o Alvinegro foi 
derrotado de virada pelo placar de 
2 a 1 e entrou na zona de rebaixa-
mento, em 9º lugar, com 4 pontos.

Jefi nho, já no segundo tempo, 
abriu o placar em favor do ABC. 
Mas o Alvinegro caiu de produção, 
Anderson Pedra cometeu pênalti e 
Pipico empatou. No fi m, uma lam-
bança do goleiro Edson acabou por 
sacramentar o novo revés: 2 a 1. Partida realizada no Arruda, em Recife, resultou no 3º revés seguido do Alvinegro

De virada, ABC perde do Santa Cruz-PE e 
entra na zona de rebaixamento do Grupo A

Série C

Marlon Costa / Pernambuco Press

Rafael Reis


