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TEMPO

MAX: 32 ºC
MIN: 23 ºC

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

A propina da Rosa

Ex-governadora Rosalba Ciarlini é acusada por delatores, segundo reportagem de
“O Globo”, de receber R$ 16 milhões na construção da Arena das Dunas. Pág. 4
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Justiça acata pedido
do MP e determina
bloqueio de R$ 9,5
milhões do Estado

Projeto deixa para
STTU decidir se limita
número de motoristas
de Uber em Natal

Depois de duas
quedas seguidas,
desemprego volta a
crescer no País

Decisão da 3ª Vara da Fazenda
Pública de Natal estabeleceu que
bloqueios serão mensais. Verba será
destinada para a área de segurança.

De autoria da vereadora Nina Souza,
matéria foi aprovada na CCJ da
Câmara e ainda passará por duas
comissões antes do plenário.

Por causa da sazonalidade,
de acordo com IBGE, taxa de
desocupação ficou em 12% no
trimestre encerrado em janeiro.
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O

ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, evitou nesta
quarta-feira, 27, comentar mudanças em pontos da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) da Nova Previdência,
principalmente o Benefício de Prestação Continuada (BPC) pago
a idosos e a aposentadoria rural. “Calma, está sendo negociado,
acertado”, afirmou o ministro ao deixar o 20º CEO Brasil 2019
Conference, do BTG Pactual, em um hotel de São Paulo (SP).
Na terça-feira, no mesmo evento, o presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, defendeu que as mudanças no BPC e
na aposentadoria rural sejam retiradas da pauta da Previdência e
avaliadas separadamente. “Se o impacto fiscal com BPC é pequeno,
para que poluir pauta com isso? É risco grande tratar de BPC e
aposentadoria rural sem ter certeza do impacto na PEC”. Sobre
a aposentadoria rural, Maia afirmou também que uma Medida
Provisória para combater fraudes no processo pode resolver a
questão e reduzir o déficit do setor.

>> Universidades. O senador
Styvenson Valentim (Podemos)
apresentou um projeto de lei que
altera a lei que regula o ingresso
nas universidades. De acordo com
a proposta, metade das vagas
ociosas, por causa da desistência ou
transferência de alunos nos cursos,
será reservada para candidatos que
integrem famílias com renda igual
ou inferior a um salário-mínimo e
meio per capita.
>> Inocentado. Os
desembargadores da 12.ª Câmara
do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo trancaram uma ação
penal contra o ex-prefeito de São
Paulo Fernando Haddad (PT) por
corrupção e lavagem de dinheiro.
Por dois votos a um, os magistrados
acolheram habeas corpus da defesa
do petista por não enxergarem
que vantagem teria sido paga pela
empreiteira UTC a Haddad.

Alex Viana

Edilson Viana

Diretor Editor

Diretor Administrativo

Tiago Rebolo

Lissandra Viana

Editor Geral

Diretora Financeira

Isso aí é um castelo de
cartas. Quando puxar
aquela carta, esse
castelo vai desabar”

>> Lista tríplice. O pleno do
Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Norte divulgou a lista tríplice
para juiz titular do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) na
categoria advogado. Em primeiro
lugar, Fabrízio Antônio Feliciano;
em segundo lugar, Adriana
Cavalcanti Magalhães Faustino
Ferreira; e em terceiro lugar Edmar
Eduardo de Moura Vieira.

Diagramação e Design

Petrobrás tem lucro
em 2018, 1º resultado
positivo desde 2013

>> Jucern. O advogado e
ex-deputado estadual Carlos
Augusto Maia (na foto,
assinando) foi empossado
nesta quarta-feira, 27, como
novo presidente da Junta
Comercial do Rio Grande do
Norte (Jucern). Na cerimônia de
posse, o vice-governador Antenor
Roberto (também na foto)
pediu uma gestão que persiga
a “dinamização” da economia
potiguar. Carlos Augusto
prometeu que vai buscar dar ao
órgão um aspecto de “indutor” do
desenvolvimento do Estado.

>> Food trucks. Termina no
próximo dia 11 de março o prazo
acordado entre a Prefeitura de
Natal e o Ministério Público para
desocupação do Jardim Ponta
Negra, complexo de food trucks
localizado na Avenida Roberto
Freire, na zona Sul. Para debater
a questão e a os impactos na
economia e no turismo, a Câmara
Municipal de Natal vai realizar,
nesta quinta-feira, 28, uma
audiência pública. A proposição é
da vereadora Júlia Arruda (PDT),
autora de um projeto de lei que
regulamenta a atividade na capital
potiguar.

David Freire

ESTATAL

Vice-presidente Hamilton Mourão,
sobre crise na Venezuela

>> Venezuela. O líder opositor
venezuelano, Juan Guaidó, visitará
o Brasil nesta quinta-feira, 28, para
se reunir com o presidente Jair
Bolsonaro e outras autoridades,
segundo a representante
diplomática dele no País, María
Teresa Belandria.

Pauta e Chefia de Reportagem

Empresa foi afetada pela Lava Jato

José Aldenir / Agora RN

>> Turismo pedagógico. A
Câmara Municipal de Natal
aprovou um projeto de lei que
institui o programa “Turismo
Pedagógico” na capital potiguar.
A medida proposta pelo vereador
Felipe Alves (MDB) estabelece
que escolas da rede municipal de
ensino devem levar os estudantes,
ao menos uma vez por ano, para
conhecer pontos turísticos da
cidade.

Fernando Frazão / Agência Brasil

“

Sendo negociado
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Elisa Elsie / Governo do RN

A Petrobrás fechou o ano
de 2018 com lucro de R$ 25,779
bilhões, revertendo o prejuízo de
R$ 446 milhões no exercício de
2017. Segundo balanço divulgado
pela estatal nesta quarta-feira, 27,
o resultado é reflexo de um maior
lucro operacional, da redução do
endividamento da empresa e de
maiores receitas financeiras devido
a ganhos com a renegociação de
dívidas do setor elétrico.
Foi o primeiro resultado positivo
após uma série de quatro anos
consecutivos de perdas que teve
início com o escândalo investigado
pela Operação Lava Jato em 2014.
A empresa reportou lucro líquido
de R$ 2,102 bilhões no quarto
trimestre do ano passado, contra
prejuízo líquido de R$ 5,477 bilhões
de igual intervalo de 2017. Nos três
meses imediatamente anteriores,
a empresa havia reportado lucro
líquido de R$ 6,6 bilhões.
De acordo com a petroleira,
a queda no lucro líquido na
comparação trimestral decorreu das
menores margens nas vendas de
derivados e ao impacto dos itens
especiais. “Excluindo o impacto dos
itens especiais, o lucro líquido seria
R$ 8,035 bilhões e Ebitda ajustado
R$ 31,020 bilhões”, apontou a
empresa.
Já o Ebitda (lucro antes de
juros, impostos, depreciação e
amortização) ajustado da petroleira
foi de R$ 29,160 bilhões no quarto
trimestre, alta de 124,5% ante os
R$ 12,986 bilhões em igual período
de 2017. Ante os três meses
imediatamente anteriores, a variação
foi negativa em 2%. l
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APÓS CONTINGENCIAMENTO

Justiça determina bloqueio de
R$ 9,5 milhões por mês do Estado
No pedido para bloqueio dos recursos, o MPRN alegou que a gestão de Fátima Bezerra descumpriu
uma decisão judicial que proibiu o governo estadual de contingenciar recursos para a segurança
José Aldenir / Agora RN

A Justiça potiguar acatou um
pedido do Ministério Público Estadual (MPRN) e determinou nesta
quarta-feira, 27, o bloqueio mensal
de R$ 9,5 milhões da conta única do
Governo do Rio Grande do Norte para assegurar a destinação de verbas
para a segurança pública. A decisão
foi proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal.
Segundo a decisão, os bloqueios
deverão ocorrer no dia 20 de cada
mês e perdurar até dezembro de
2019. Em caso de descumprimento,
foi estabelecida multa pessoal para a
governadora Fátima Bezerra e para
o secretário de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire, de R$ 20 mil
para cada mês de descumprimento.
No pedido para bloqueio dos

Decreto do Governo do Estado contingenciou mais de R$ 800 milhões em despesa
recursos, o MPRN alegou que a gestão de Fátima Bezerra descumpriu
uma decisão judicial que proibiu o

governo estadual de contingenciar
recursos para a segurança. Decreto
publicado no dia 19 de fevereiro con-

tingenciou R$ 808 milhões das despesas de custeio e R$ 359,4 milhões
de investimento.
Segundo o MPRN, a medida reduziu em 53% o orçamento de 2019
para os órgãos de segurança pública,
saindo de R$ 114,4 milhões para R$
53,7 milhões, totalizando uma redução de R$ 60,7 milhões. Para o MP, a
medida é “desarrazoada” e ignora os
altos índices de violência e criminalidade imperantes no Estado.
No decreto que estabeleceu o
contingenciamento de recursos, Fátima justificou que o Estado está em
situação de calamidade financeira. A
nova gestão diz ter herdado R$ 4,4
milhões de déficit, entre dívidas com
servidores, fornecedores e rombo no
orçamento. l
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Delatores acusam Rosalba
de receber R$ 16 milhões
Segundo reportagem do jornal O Globo, dinheiro teria sido pela OAS durante
a construção da Arena das Dunas, estádio que recebeu jogos da Copa 2014
José Aldenir / Agora RN

A prefeita de Mossoró e ex-governadora do Rio Grande do Norte
Rosalba Ciarlini (Progressistas)
está na lista de 21 políticos que teriam recebido propinas da empreiteira OAS. Reportagem do jornal O
Globo publicada nesta quarta-feira,
27, destaca que os executivos da
construtora que aceitaram fazer
a delação premiada na Operação
Lava Jato dizem que foram distribuídos a agentes públicos R$ 125
milhões, dos quais Rosalba Ciarlini
teria recebido R$ 16 milhões em
desvios de recursos durante a construção da Arena das Dunas.
De acordo com a reportagem,
esses recursos foram distribuídos
entre 2010 e 2014 em propinas e repasses de caixa 2 para campanhas.
Oito funcionários da OAS teriam
atuado – na empresa – na “Controladoria de Projetos Estruturados”,
um departamento clandestino da
empresa. Todo o conteúdo está em
uma delação homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
ano passado e que era mantida até
agora em sigilo. O documento é um
relatório de 73 páginas da Procuradoria-Geral da República (PGR).
No relatório, a procuradora-geral, Raquel Dodge, resume as revelações dos ex-executivos, contidas
em 217 depoimentos, e pede providências ao ministro Edson Fachin,
relator da Operação Lava-Jato no
Supremo Tribunal Federal. Os
funcionários do setor revelaram, segundo a reportagem, os nomes dos
políticos, as campanhas financiadas
irregularmente, as obras superfaturadas para alimentar o caixa clandestino da empreiteira e o método
de funcionamento do esquema.
Além de Rosalba Ciarlini, a
lista de beneficiários elencada pelos delatores é multipartidária e
reuniria alguns dos mais proeminentes políticos do País no período.
Entre os acusados de receber propina, estão o senador Jaques Wagner (PT) e o ministro Vital do Rêgo,
do Tribunal de Contas da União
(TCU), além do ex-governador de
Minas Gerais Fernando Pimentel
(PT), o ex-deputado federal Eduardo Cunha (MDB-RJ) e o ex-ministro Edison Lobão (MDB-MA).
Foi a primeira vez que inte-

Ex-governadora diz que não há “nenhum tipo de fundamento” nas delações
grantes da OAS explicaram como
funcionava o sistema de propinas
da empreiteira, revela O Globo. O
esquema ilegal da construtora envolvia o superfaturamento de obras
emblemáticas, como estádios da
Copa de 2014, a transposição do Rio
São Francisco, o Porto Maravilha,
no Rio, e a Ferrovia de Integração
Oeste-Leste, além de empreendimentos no exterior. Uma parte
desses recursos extras seria posteriormente repassada aos políticos.
A delação dos ex-funcionários
da OAS foi homologada em março do ano passado por Fachin. As
revelações dos ex-funcionários da
empreiteira deram início a investigações que tramitam em sigilo desde o fim do ano passado. Em agosto,
Fachin autorizou que o material
fosse compartilhado com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal em pelo menos nove estados e
permitiu as primeiras investigações
preliminares sobre o caso.
A assessoria de imprensa da
atual prefeita de Mossoró foi contatada para comentar as acusações
dos delatores, mas informou que

Rosalba não irá se pronunciar por
acreditar “não haver nenhum tipo
de fundamento” nas informações.
Os demais políticos envolvidos na
reportagem divulgada pelo O Globo
também negaram as acusações.
A ARENA
Construída em Natal para a Copa Fifa de 2014, a Arena das Dunas
recebeu quatro jogos do Mundial,
todos pela fase de grupos do torneio.
Erguida ao custo aproximado de
R$ 400 milhões - dinheiro emprestado pelo BNDES -, a arena foi concedida por 20 anos a um consórcio
liderado pela OAS.
O governo potiguar se comprometeu a repassar dinheiro para
a construtora, a título de contraprestações, para que ela devolva o
dinheiro ao BNDES e ainda tenha
uma mesada para ajudar na operação do estádio. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) mostra que a OAS recebeu R$
124,7 milhões em 2015 e R$ 116,8
milhões em 2014 - o que dá uma
média de cerca de R$ 10 milhões
por mês. l

MPRN / Divulgação

Ela seria primeira mulher no cargo

LISTA TRÍPLICE

Iadya Gama Maio
confirma candidatura
a chefe do MP Estadual
A procuradora de Justiça Iadya
Gama Maio, do Ministério Público
do Rio Grande do Norte, oficializou
nesta quarta-feira, 27, sua
candidatura a procuradora-geral de
Justiça. Ela vai concorrer no pleito
que vai formar a lista tríplice que
será encaminhada à governadora
Fátima Bezerra, a quem caberá
definir quem será o PGJ no biênio
2019-2021. Normalmente, o mais
votado é escolhido para o cargo.
Iadya encaminhou documento
com a oficialização da sua
candidatura ao presidente da Mesa
Eleitoral do MPRN, procurador José
Alves da Silva, e, em contato com o
Agora RN, revelou os motivos que
lhe fizeram tomar a decisão de pôr
o nome à disposição dos membros
do órgão.
“Em uma situação de
democracia, não é interessante
ter candidato único. Sempre me
incomodei com o fato de não haver
contraponto e nem a possibilidade
de que os colegas também façam
suas escolhas. Achei importante
lançar meu nome e estou a
disposição do MPRN, pelo qual
tenho muito apreço”, declarou a
procuradora.
Recentemente, a procuradora
votou contra a proposta do atual
procurador-geral de Justiça,
Eudo Rodrigues Leite, de pôr
fim à paridade entre MPRN e
Poder Judiciário para os casos
de rebaixamento de comarcas.
A medida, prevista na nova Lei
Orgânica da Justiça, iria promover
uma diminuição nas remunerações
de alguns promotores.
“Uma das coisas que tem me
incomodado é a questão da paridade
com o Poder Judiciário. O Eudo
não quer modificar aquilo que lhe
interessa. Eu acho que a simetria
e a qualidade sempre foram coisas
históricas do MPRN, e precisam ser
preservadas”, concluiu.
Iadya Maio, a 1ª a se lançar
candidata no próximo pleito, vai
em busca de se tornar a primeira
mulher no cargo de procurador-geral
de Justiça do RN. l
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Para José Dias, Estado pagará
“juros de agiota” em antecipação
Durante pronunciamento na Assembleia, parlamentar do PSDB criticou, também,
dispensa de tramitação para projeto que autoriza governo a antecipar receitas
Eduardo Maia / ALRN

O deputado estadual José Dias
(PSDB) disse nesta quarta-feira,
27, durante pronunciamento na
Assembleia Legislativa, que o Rio
Grande do Norte passa por uma
“severa” crise financeira e que, em
sua opinião, o Poder Legislativo
tem feito a parte dele ao aprovar
matérias de interesse do Estado.
“A dispensa de tramitação, porém,
não poder ser uma regra”, alertou
o deputado.
José Dias se referiu ao processo que resultou na aprovação,
pela Assembleia, do projeto que
autoriza o Estado a antecipar, via
empréstimo bancário, royalties da
produção mineral que só seriam
creditados de 2020 a 2022. A medida foi aprovada no plenário sem
passar, antes, pelas comissões temáticas da Casa.
Para o parlamentar, além disso,
a operação não será favorável para o
José Cruz / Agência Brasil

Ex-presidente será ouvido dia 22

PROPINA

Lava Jato intima
Lula a depor sobre
delação de Palocci

Deputado estadual apontou que Governo do Estado pagará juros de 20% ao ano
Estado. “A Assembleia foi sensível à
situação dos servidores e aprovou a
antecipação dos royalties, mas é só
analisar os números com tranquilidade que fica claro que o Estado
pagará juros de agiota nessa operação. Falo de juros que ultrapassam

os 20% ao ano”, criticou.
O deputado aproveitou a sua
fala para solicitar que as proposições oriundas do Poder Executivo
sigam a tramitação regimental, já
que, segundo ele, são projetos com
grande relevância para o Estado. l

FOLHA DE FEVEREIRO

Prefeitura paga nesta quinta
salários de todo funcionalismo
Deputada teve 1 milhão de votos

ARTICULAÇÃO

Joice Hasselmann é
anunciada como líder do
governo no Congresso
Deputada federal de primeiro
mandato, Joice Hasselmann (PSLSP) foi anunciada como líder do
governo no Congresso.
A parlamentar paulista
disse ter como missão reunir
um “time de articuladores” para
aprovar a reforma da Previdência,
apresentada pelo presidente Jair
Bolsonaro na semana passada.
Com mais de um milhão de
votos, Joice foi a segunda deputada
federal mais votada do País. Ficou
atrás apenas do deputado Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), filho do
presidente, que teve 1,8 milhão. l

A Prefeitura do Natal informou
que depositou a folha de fevereiro
de todos os servidores municipais.
Os salários devem estar na conta
do funcionalismo nesta quinta-feira,
28. Recebem hoje servidores ativos,
inativos e pensionistas, independentemente da categoria e faixa salarial.
Com o pagamento aos mais de
21 mil servidores, a Prefeitura coloca
em circulação mais de R$ 64 milhões

na economia da cidade. A atual gestão, de Álvaro Dias, tem como meta
pagar os salários dentro do mês trabalhado, como acontece agora em
fevereiro.
“Nossa administração trata o
servidor com prioridade e tem realizado todos os esforços para cumprir a
meta de pagar os salários dentro do
mês trabalhado. Estamos cumprindo
o objetivo”, destacou o prefeito. l
José Aldenir / Agora RN

O ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva foi intimado a depor no dia
22 de março em inquérito da Polícia
Federal embasado nas delações
premiadas do ex-ministro Antonio
Palocci Filho e da empreiteira
Odebrecht. Em delação, o homem
forte dos governos petistas afirmou
ter feito entregas de dinheiro vivo ao
ex-presidente.
O delegado da Lava Jato em
Curitiba Felipe Pace ainda quer
informações que corroborem com o
acordo da construtora e documentos
do doleiro Álvaro José Novis sobre
supostas entregas a codinomes
inseridos na planilha Italiano – uma
espécie de conta corrente de
supostas propinas delatada pela
Odebrecht em benefício do expresidente. l

EM QUINZE

SEGUNDOS
José Aldenir / Agora RN

Benes Leocádio deixa o
PTC para se filiar ao PRB
O deputado federal Benes Leocádio
deixou o Partido Trabalhista Cristão
(PTC) para se filiar ao Partido
Republicano Brasileiro (PRB).
No texto, Benes justifica a troca
afirmando que o PTC não alcançou
a chamada cláusula de barreira
nas últimas eleições, o que impede
a legenda de acessar recursos
públicos e ter tempo na propaganda
partidário na TV e no rádio.

Gestão Álvaro Dias tem como meta pagar salários dentro do mês trabalhado
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Não há pecado
afora a estupidez”
Oscar Wilde,
escritor inglês (1856-1900).

Divulgação

serejo@terra.com.br

PALCO
>> Cinzas. Os aposentados do Poder Legislativo só receberão as
suas aposentadorias
referentes a fevereiro
depois da quarta-feira
de cinzas. A AL teme
adiantar ao Ipern e não
ter devolução.
>> Aliás. A se manter o
ritmo, e se é verdade que
não há mais reservas
gordas, os aposentados
do Poder Judiciário também não terão aposentadorias e pensões em dia.
São tempos de danação.
>> Ora! Fez muito bem
a governadora Fátima
Bezerra assumir que
nas horas vagas - a cada
dia mais raras - gosta
de comer pipocas Bokus.
Porque a vida há de ser
assim. Simples assim,
ora!
>> Reis. Troquei de rei,
Armando Negreiros, mas
não troquei de raiva. É
que tenho toda má vontade com reis, reinados e
reinações. Todo mandonismo é opressor. Todos
foram terríveis.
>> Feio. De um mau
gosto retumbante o dourado esfuziante com que
calabrearam a estátua
de José Augusto Bezerra
ade Medeiros no jardim
da Assembléia. O patrono não merecia tanto.
>> Pior. Tão feio quanto
o marrom diarreico com
o qual cobriram a estátua de Augusto Severo,
na sua praça, na Ribeira.
Nosso mau gosto é de
soneto dramático: atroz,
recôndito e infinito.

CAMARIM
>> Vigor. Este jornal
AGORA RN mostrou
todo seu vigor na edição
500 que chegou aos seus
leitores nas primeiras
horas da manhã de
terça-feira. Esgotou
cedo, antes das 9h. Um
sucesso.

Ora, foi pior!
Não sou nenhum exegeta, Senhor Redator. Não sou. Pobre de
mim. Mas desconfio que quando
íamos chegando perto da opinião
de boa gênese, nascida de experiências e de saberes, vieram as redes sociais e outra vez caímos no
abismo das afirmações. Contardo
Calligaris fala do Homo Fácil, novo tipo que se sente em casa, seja
qual for o assunto, e opina com
certeza espantosa. Dai o perdão
sem consciência e a condenação
sem remorso, de tão comuns.
Aliás, ao constatar esse Homo
Fácil, Calligaris vai além. Para ele, é
o tipo central do que chama de a
‘arena de opiniões’, um lugar idealizado ‘sem espaço nem tempo
para fatos, pensamento, estudo,
reflexão ou diálogo’. Ora, nada
mais rasteiro e pernicioso. Irônico,
como é próprio das inteligências
refinadas, Calligaris cita o exemplo da ministra Damares Alves, a
quem foi entregue, de uma só vez,
o ministério da mulher, da família
e dos direitos humanos.
A rigor, Calligaris não se espanta tanto assim com a escolha,
afinal o presidente Jair Bolsonaro
também não sabe sobre a mulher,
a família e os direitos humanos. O
Homo Fácil não é só uma nova espécie, afirma, que não quer estudar e pensar. ‘Não só’, frisa. Talvez
a ministra que também é pastora,
represente aquele tipo bem urdido de um ‘neoplatonismo que tomou conta de nossa visão do que
significa aprender’. Quem sabe, de
uma nova pedagogia.

E o perigo é exatamente este.
Segundo Calligaris, o Homo Fácil foi levado a aceitar ‘que tudo
estaria lá, dentro do indivíduo’. E
instiga: ‘Quer aprender sem esforço?’. E ele mesmo responde:
‘Só deixe seu instinto se expressar’. Ainda mais irônico, o autor
de ‘Hello Brasil!’, lembra a pobre
vaidade eufórica de algumas mães
‘que ouvindo sua filha defender
calorosamente uma opinião sobre
assédio’, exulta: ‘Ela já tem opiniões, não é maravilhoso?’.
Isso tudo é para dizer que as
redes sociais reúnem hoje o maior
e mais avassalador acervo de opiniões que o mundo conhece desde a Grécia de Platão à Roma de
Cícero. E ai de quem, desavisado
e cheio de injusta ousadia, puser
em dúvida os juízos de valor que
pululam no Universo Web - não se
sabe a razão de ser grafado assim,
com letras maiúsculas. O Homo
Fácil é aquele que satisfeitíssimo
só preza as opiniões e despreza o
valor da razão crítica.
Como aos gênios é dado perscrutar antes dos outros, estamos
diante da constatação genial da lição de Guimarães Rosa, para quem
mestre não é quem ensina, mas
quem aprende. É bom não abrir
mão da certeza de que é natural
não se saber nada, para manter o
hábito de desconfiar de tudo. É o
que vivo tentando, Senhor Redator, diante do festival de opiniões
que encontro no mundo de hoje.
Mesmo quando o estilo fracassa
no batente de um gerúndio...

>> Cena. Tem causado furor nos jornais de Lisboa a edição portuguesa do livro ‘No Armário do Vaticano’, do jornalista francês Frédéric Martel, sobre os bastidores profanos da vida sexual na Igreja de
São Pedro. No original, na França, o título foi mais forte: ‘Sodoma’.
Ainda não está à venda nas livrarias do Brasil. Martel teve uma página em Veja enfeixando a matéria que pergunta sem panos mornos
ao leitor, numa indagação dramática: ‘A Igreja tem salvação?’.

>> História. A Fundação José Augusto e o Instituto Histórico vão unir
esforços para a produção
de um livro com capítulos temáticos dedicados a
fatos histórias nacionais
nascidos no Estado.
>> Autoral. A ideia
é antes selecionar os
grandes fatos históricos e
destiná-los a historiadores e escritores, respeitadas a pertinência da área
de cada autor. Para ser
distribuído nas escolas.
>> Arte. A galeria de
arte da UFRN vai deixar
o centro de Convivência.
Terá uma sede nova e
tecnicamente instalada
no prédio da Biblioteca
Central Zila Mamede. A
obra está concluída.
>> Dúvida. Não se sabe
o que irá funcionar no espaço atual da Conviv’Arte. Espera-se que não
seja banco. No Centro de
Convivência não foi previsto lugar para sentar e
conversar. Pode?
>> Luta. O promotor Rinaldo Reis que
chefiou a Procuradoria
Geral de Justiça é
candidato a integrar o
Colégio de Procuradores. Leva, claro, a sua
experiência aqui e no
âmbito federal.
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Regulamentação de transporte por
aplicativo será votada em seis meses
Polêmica sobre a limitação de prestadores de serviço foi retirada do projeto, e, somente após sanção
municipal, caberá ao Executivo definir a quantidade de motoristas exercerão atividade em Natal
José Aldenir / Agora RN

O projeto de lei que regulamenta aplicativos de transporte particular será votado em até seis meses,
segundo a vereadora Nina Souza
(PDT), autora do texto que foi aprovado na Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final da Câmara
Municipal de Natal esta semana.
A polêmica sobre a limitação
do número de prestadores de serviço foi retirada do projeto, e, após
a sanção municipal, caberá ao
Executivo definir a quantidade de
motoristas que poderão exercer a
atividade na capital. A imposição
de uma barreira para a prestação
dos aplicativos de transporte foi
motivo para diversos protestos ao
longo de 2018.
Antes da apreciação no plenário, o texto do Projeto de Lei
103/2016 ainda terá de passar por
outros dois grupos técnicos na Casa:
Comissão de Finanças, Orçamento,
Controle e Fiscalização e a Comissão de Planejamento Urbano, Meio
Ambiente, Transportes, Habitação,
Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos.
“Foram 11 meses de discussão
no corpo do projeto de lei. Foram
várias reuniões; algumas que dura-

Projeto de Lei do aplicativos de transporte começou a ser discutido em 2016
vam até seis horas. Também foram
feitas diversas audiências públicas
e estudos técnicos”, afirmou Nina
Souza, em entrevista nesta quarta-feira, 27, ao programa Manhã
Agora, da rádio Agora FM (97,9).
De acordo com o projeto de lei, o
veículo utilizado para prestar o serviço deve ter idade máxima de 10
anos, ser licenciado no município
do Natal, possuir ao menos quatro
portas, capacidade máxima para
sete passageiros e ter uma espécie
de adesivo que o identifique como

prestador de transporte por aplicativo. Além disso, o automóvel deve
estar dentro dos parâmetros de
segurança.
O condutor deve, também,
estar credenciado na Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana
(STTU), que deve ter dados de todos
os prestadores de serviço na capital
potiguar. Ainda segundo o texto, os
motoristas devem se “trajar adequadamente”. Está proibido o uso de
bermudas e similares, camisas tipo
regata e de sandálias, observando a

legislação pertinente e as regras de
higiene e aparência pessoal.
Outra regra é que 1% de tudo
que for arrecadado pelos aplicativos
deve ficar nos cofres municipais.
Além disso, A STTU definir e identificar locais específicos e exclusivos
para embarque e desembarque de
passageiros.
Contudo, segundo a vereadora
Nina Souza, caso a regulamentação
seja aprovada, o maior embate será
com relação à limitação dos prestadores de serviço. “O Município
precisa saber quantas pessoas operacionalizam em Natal”, reforça.
Ainda de acordo com a vereadora, a Secretaria Municipal de
Mobilidade terá seis meses para
cadastrar todos os prestadores de
serviço. “Não será do Legislativo a
responsabilidade de limitar a quantidade de motoristas. Nós não podemos nos sobrepor ao Executivo”,
detalha. No texto aprovado pela comissão de Justiça dos vereadores, o
Município terá o prazo de um ano
para definir o limite, mas antes terá
de prover um estudo técnico sobre
impactos ambientais, econômicos e
de mobilidade urbana, gerado pelo
novo serviço de transporte. l

MOBILIDADE

DNIT desvia tráfego na BR-304 para
sequência das obras da Reta Tabajara
A Superintendência Regional
do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes no
Estado no Rio Grande do Norte
(DNIT) divulgou nota informando
à população que o trânsito da BR304 sofrerá mudanças nesta quinta-feira, 28, para continuação das
obras da Reta Tabajara.
De acordo com o órgão, a partir das 7h desta quinta haverá um
desvio no tráfego na altura do Km
281, com duração aproximada de
seis horas.
O DNIT explicou que a inter-

venção faz-se necessária para que
seja continuada a concretagem do
viaduto que está sendo construído
no local. O viaduto é parte integrante das obras de duplicação da
Reta Tabajara, em andamento. A
previsão é de que, após a realização dos serviços, o tráfego volte ao
seu fluxo normal de imediato.
A rodovia é um importante
corredor logístico do Rio Grande
do Norte. Com 422,3 quilômetros,
a pista interliga várias cidades potiguares até desembocar no município cearense de Aracati. l

José Aldenir / Agora RN

Tráfego volte ao seu fluxo normal após seis horas de interdição na pista
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CANTAR HINO NACIONAL

Secretaria de Educação do RN diz
que não vai acatar pedido do MEC
Órgão estadual ressalta que não vai obrigar alunos a cantarem hino para
“reafirmar defesa da autonomia e da liberdade didático-pedagógica”
José Aldenir / Agora RN

A Secretaria de Educação do Rio
Grande do Norte (Seec) divulgou nota em que confirma que não acatará
o pedido do Ministério da Educação
para gravar alunos das escolas potiguares, sem autorização dos pais,
cantando o Hino Nacional.
A pasta se mostrou “surpresa”
com o pedido e disse que vai “reafirmar sua defesa intransigente da
autonomia e da liberdade didático-pedagógica das escolas e do sistema
estadual de ensino”.
O Ministério da Educação
(MEC) reformulou na terça-feira, 26,
o documento, que também pedia que
fosse entoado o slogan de campanha
do presidente Jair Bolsonaro (PSL),
“Brasil acima de tudo. Deus acima
de todos!”. O órgão informou que o
material seria utilizado numa companha publicitária institucional.
Uma carta pedindo a gravação
de alunos foi enviada às escolas na
tarde da última segunda-feira, 25,
gerando críticas de entidades ligadas
à educação. O Conselho Nacional de
Secretários de Educação (Consed),
que reúne os secretários estaduais,
informou que a ação “fere não ape-

Escolas estaduais do RN não irão acatar pedido do Ministério da Educação
nas a autonomia dos gestores escolares, mas dos entes da federação”.
Após a polêmica, o ministro da
Educação, Ricardo Vélez Rodríguez,
decidiu reformular o pedido feito às
unidades de ensino. A gravação da
execução do Hino deve ser precedida
de autorização legal da pessoa filmada ou de seu responsável.
Em Natal, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informa
que vai repassar a recomendação do

MEC para todas as 146 unidades de
ensino da rede municipal de Natal.
As unidades de ensino, segundo a
SME, tem autonomia de gestão para
decidirem ou não pelo cumprimento
da recomendação ministerial.
A pasta informa que existe no
âmbito do município de Natal a Lei
n° 5.956 de 31 de agosto de 2009, que
torna obrigatório a entoação do Hino
Nacional nos estabelecimentos de
ensino público municipal. l

ADIAMENTO

Julgamento da “taxa dos Bombeiros”
é suspenso pela segunda vez no TJRN

28.02.2019
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Presidente cedeu a pressões

TRANSPARÊNCIA

Bolsonaro revoga
decreto sobre sigilo
a documentos
O governo federal revogou o
decreto que ampliava o número
de servidores autorizados a impor
sigilo a documentos públicos.
A revogação, assinada pelo
presidente Jair Bolsonaro, foi
publicada nesta quarta-feira, 27, no
Diário Oficial da União.
O decreto 9.690/19 alterava
as regras de aplicação da Lei
de Acesso à Informação (LAI) e
permitia que ocupantes de cargos
comissionados e diretores de
órgãos vinculados classificassem
informações públicas nos graus de
sigilo ultrassecreto ou secreto.
Antes do decreto, a
classificação de informações
públicas como ultrassecretas era
exclusiva do presidente e do vicepresidente da República, ministros
e autoridades equivalentes,
comandantes das Forças Armadas
e chefes de missões diplomáticas
no exterior. l

EM QUINZE

SEGUNDOS
Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

TJRN / Reprodução

O Pleno do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Norte vai retomar
na próxima semana o julgamento
sobre o pedido do Ministério Público
Estadual para suspender os efeitos
da Lei Complementar Estadual nº
612/2017, que instituiu a cobrança
de uma taxa destinada ao Corpo de
Bombeiros Militar.
O desembargador Cláudio Santos apresentou seu voto-vista, defendendo a concessão da liminar (para
derrubar a cobrança) e abrindo divergência em relação ao voto do relator,
desembargador Vivaldo Pinheiro, o
qual reforçou seu posicionamento pela presunção de constitucionalidade
da lei nesta fase processual.
Sem maioria absoluta, o julgamento foi suspenso com o placar

Pleno iniciou a discussão no dia 20
parcial de 7 a 6 pela concessão da
liminar, e aguardará os votos dos
desembargadores Cornélio Alves e
Zeneide Bezerra. Os dois magistrados não estavam na sessão desta
quarta-feira, 27.
É a segunda vez que o julgamento é suspenso. A primeira interrupção foi motivada por um pedido de

vistas do desembargador Cláudio
Santos, que devolveu o caso ao Pleno
ontem. Ele se posicionou a favor da
manifestação do Ministério Público,
que alega inconstitucionalidade na
cobrança. Segundo o órgão, o serviço
dos bombeiros não pode ser objeto
de taxa por se tratar de um serviço
público.
A medida do Executivo prevê a
cobrança da taxa via IPVA, sendo R$
25,00 para automóveis e R$ 15,00
para motocicletas. O pagamento da
taxa de licenciamento de veículos
automotores tem vencimento nesta
quinta-feira, 27, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do RN
(Detran). Como a inconstitucionalidade ainda não foi julgada, a cobrança segue valendo. l

Compra de medicamentos
de doenças raras é alterado
O ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta (foto), anunciou uma
nova modalidade de compra de
medicamentos via Sistema Único de
Saúde (SUS) - o compartilhamento
de risco com as indústrias, que
prevê que o governo só pague
pelo remédio caso haja melhora
do paciente. A adoção do
compartilhamento de risco gera, a
curto prazo, economia que deve ser
revertida em ampliação do acesso e
maior qualidade no atendimento.
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Reforma do terminal de Areia Branca
é prioridade do presidente da Codern
Almirante de esquadra Elis Treidler Öberg garantiu que vai focar no objetivo de trazer de volta também
a navegação de cabotagem para o Porto de Natal. Ele não falou sobre apreensões de drogas recentes
José Aldenir / Agora RN

Menos de uma semana depois
de assumir a presidência da Companhia Docas do Rio Grande do
Norte (Codern), o almirante de
esquadra Elis Treidler Öberg disse
que sua principal preocupação no
cargo é obter recursos para reformar o Porto-Ilha, em Areia Branca.
“Sei que existe uma emenda
parlamentar para atender os custos dessa obra e, tão logo eu possa,
visitarei o terminal in loco para me
inteirar da situação”, afirmou, durante entrevista ao programa Agora
em Debate, apresentado por Roberto Guedes na Agora FM (97,9).
O novo presidente da Codern
garantiu que, em um segundo
momento, vai focar no objetivo de
trazer de volta a navegação de cabotagem para o terminal de Natal.

Elis Treidler Öberg não comentou sobre episódios envolvendo
apreensões de drogas no Porto de
Natal e a consequente paralisação
das exportações de frutas determinadas pela CMA/CGM, responsável
por levar as cargas para as Europa.
Nascido no Rio de Janeiro, o
almirante Elis Treidler Öberg, na
reserva desde 2015, possui graduação, mestrado e doutorado em
Ciências Navais. Já ocupou vários
cargos nas Forças Armadas, entre
eles o de diretor-geral do Pessoal
da Marinha, comandante de Operações Navais, diretor-geral de
Navegação, e conselheiro militar
da Representação do Brasil junto à
Conferência do Desarmamento, em
Genebra na Suíça, pelo período de
dois anos. l

Nascido no Rio de Janeiro, almirante está na reserva da Marinha desde 2015
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ALERTA

Ex-presidente do Sinduscon critica
longevidade de mandatos na Fiern
Arnaldo Gaspar Júnior, da indústria da construção civil, voltou a se colocar contra um
terceiro mandato de Amaro Sales na Federação da Indústria do Rio Grande do Norte
José Aldenir / Agora RN

Fora da presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil
do Rio Grande do Norte (Sinduscon)
desde o fim do ano passado, quando concluiu seu segundo mandato
consecutivo à frente da entidade, o
engenheiro Arnaldo Gaspar Júnior,
ligado à construção pesada, explicou porque quase apoiou a tese do
terceiro mandato do presidente da
Federação da Indústria (Fiern),
Amaro Sales, mas voltou atrás.
Em entrevista ao jornalista Roberto Guedes, âncora do programa
Agora em Debate, da Agora FM
(97,9), Arnaldo disse que quase foi
convencido a apoiar o terceiro mandato de Amaro Sales, subscrito por
outros 28 sindicatos da indústria,
quando lhe disseram que isso poderia ajudá-lo a galgar a presidência
da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Depois de impor, como condição para o apoio do Sinduscon RN,
que tão logo Amaro conseguisse seu
intento na CNI, novas eleições na
Fiern seriam convocadas, e obter

Ex-presidente do Sinduscon durante entrevista ao Agora em Debate, da Agora FM
um “não” como resposta, ele voltou
atrás e retirou sua assinatura.
“Conheço todas as pessoas envolvidas, gosto delas, tenho amizade
e afeto por elas, mas é preciso que
as coisas andem, que haja rotatividade, mudança”, afirmou Arnaldo
Jr, que voltou a reforçar seu apreço
pessoal por Amaro Sales.
Disse que o mau exemplo de se

perpetuar em cargos na Fiern veio
da cúpula da CNI e que deve ser
revisto para o bem da entidade e de
todos que ela representa.
Citou o exemplo do superintendente do Sebrae RN, Zeca Melo, que
considera pessoa íntegra e competente, “mas que está faz uns 16 anos
do cargo”.
Arnaldo afirmou também que

VAGAS

se surpreende com acontecimentos
políticos no Estado, como a eleição
de Rosalba Ciarlini, então no DEM,
para o Governo do Estado em 2010,
quando o governo central estava nas
mãos do Partido dos Trabalhadores.
Ele manifestou surpresa também
com a eleição de Fátima Bezerra, do
PT, agora em 2018, quando o País
elegeu Jair Bolsonaro, do PSL, para presidente.
Disse que o Estado não tem feito
boas escolhas desde que deixou de eleger como governador Fernando Bezerra e errou novamente ao não elegê-lo
como senador anos depois. Mas que
respeita a democracia e espera que
Fátima Bezerra se integre às plataformas econômicas do atual governo.
Observou que, durante a gestão
de Rosalba Ciarlini, que antecedeu
a de Robinson Faria, ela sempre foi
bem recebida pelo governo do PT.
Sobre a atual gestão do presidente Bolsonaro, o empresário disse
esperar um apego menor ao Estado
que “os militares sempre tiveram
em outros tempos”. l
Isac Nóbrega / Presidência da República

Taxa de desemprego volta a crescer
depois de duas quedas consecutivas

José Aldenir / Agora RN

Influenciada pela sazonalidade
de início do ano, a taxa de desocupação do País voltou a crescer depois de
duas quedas consecutivas e fechou o
trimestre móvel encerrado em janeiro
em 12%, resultado 0,3 ponto percentual superior aos 11,7% relativos ao
trimestre encerrado em outubro do
ano passado. Com a alta, a população
desocupada passou a 12,7 milhões
– crescimento de 2,6% (mais 318 mil
pessoas) frente ao trimestre agosto a
outubro de 2018.
Os dados fazem parte da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua) e foram
divulgados nesta quarta-feira, 27,
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Em relação ao
trimestre móvel de novembro de 2017
a janeiro de 2018 (12,2%), o quadro foi

Rompimento foi em 25 de janeiro

TRAGÉDIA

Senado decide
instaurar CPI própria
sobre Brumadinho

População desocupada no País passou a 12,7 milhões – crescimento de 2,6%
de estabilidade.
A subutilização da força de trabalho ficou em 24,3% no período, somando 27,5 milhões de pessoas. Na

avaliação do coordenador de Trabalho
e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, a alta foi provocada pela sazonalidade comum a esta época do ano. l

O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP),
informou que a Casa vai abrir uma
Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) própria para investigar o
rompimento da barragem da Vale
em Brumadinho (MG).
Na tragédia, morreram 179
pessoas. Com a decisão, foi
rejeitada a proposta de instalação de
uma comissão mista. l
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EXPORTAÇÃO DE FRUTAS

Sindicatos que operam no porto
alertam para perigos de paralisação
Medo dos sindicatos é de perda das exportações para o Ceará “de forma definitiva” e,
por conseguinte, de “toda a movimentação logística e de mão de obra que ela representa”
José Aldenir / Agora RN

Um grupo formado pelos quatro flagraram cocaína embarcada em
sindicatos que atuam no Porto de Na- contêineres com destino a Europa.
A carta cita a falta de estrutura e
tal – dos Conferentes, dos Consertadores, dos Estivadores e dos Arruma- procedimentos de segurança no terdores – protocolou uma carta aberta à minal que “dificultam a detecção do
governadora do Rio Grande do Norte, tráfico internacional de entorpecenFátima Bezerra, ao prefeito de Natal, tes em meio às cargas”. E comenta
Álvaro Dias, e a todos os deputados que a interrupção na escala dos naestaduais e federais do Estado pedin- vios causa “irreversível prejuízo”.
O medo dos sindicatos é de perdo mais atenção para os perigos que o
RN corre se a exportação de frutas for da das exportações para o Ceará “de
forma definitiva” e, por conseguinte,
transferida para o Ceará.
Usando palavras como “aflição”, de “toda a movimentação logística e
os signatários do documento lem- de mão de obra que ela representa”.
No documento, os sindicatos se
bram que a inquietação das categorias profissionais decorre da ameaça queixam da receptividade das autorida CMA-CGM de interromper a ex- dades. “Durante anos, a comunidade
portação de frutas por seis semanas portuária tem tentado sensibilizar
consecutivas, depois das operações nossos governantes estaduais e muFOLIA
ANUNCIO.pdf
nicipais12:07
com relação à importância
da PolíciaSBT
e da
Receita
Federal 1que 27/02/19
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do Porto, (...), mas, não poucas vezes,
deixam de comparecer às reuniões
mensais, permanecendo alheios às
necessidades do nosso Porto, como
também às potencialidades a serem
exploradas”.
Ainda segundo o documento, a
exportação de frutas pelo Porto de
Natal irriga indiretamente toda a
cadeia econômica do Estado, em que
consumo de óleo diesel supera a cifra de R$ 4 milhões por mês para o
transporte de contêineres.
Os sindicatos apontam que a
movimentação do porto “aquece o comércio, gera empregos e arrecadação
de impostos municipais e estaduais
em efeito cascata, de forma a amenizar (...) a crise fiscal pela qual passa
nosso Estado”. l

Porto de Natal foi flagrado pela Polícia
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alexmedeiros1959@gmail.com

>> Retomada. O ex-senador José
Agripino voltou de umas férias na
ensolarada Miami disposto a não
abandonar um milímetro sequer a
batuta da atividade política, agora
restrita às ações partidárias de um
DEM fortalecido no governo Jair
Bolsonaro e no comando das duas
casas do Congresso Nacional.
>> Fogo amigo. As posições firmes,
algumas vezes duras, da presidente
do SINSP, estão provocando uma
ira de grande parte dos petistas com
cargos comissionados no governo
Fátima Bezerra. Alguns radicalizam
propondo até a expulsão da
sindicalista dos quadros do Partido
dos Trabalhadores.
>> Tragédias. Não tenho
informações do mundo católico, mas
nos âmbitos evangélico e kardecista
há muita gente defendendo a
tese de que as tantas tragédias e
conflitos políticos e pessoais que
estão desintegrando o Brasil são
consequências de uma guerra
espiritual ocorrendo acima do céu
do País.
>> Diacho de lixo. A foto postada
nas redes sociais pelo compositor
Tertuliano Aires, testemunhando
dezenas de sacos de lixo na calçada
onde viveu o poeta Jorge Fernandes,
é mais um tiro na cara de uma
cidade historicamente desleixada
com a preservação da sua própria
história sócio cultural.
>> Livros. Inaugurada ao final
do governo Robinson Faria,
a Biblioteca Pública Câmara
Cascudo está dependendo de uma
estação de energia para reabrir,
dela dependendo os modernos
equipamentos de mídia e o sistema
de ar-condicionado. Faz 25 anos que
nenhum livro foi adquirido para o
acervo.
>> Relíquias. O juiz federal Ivan
Lira de Carvalho encontrou (e
fotografou) em duas instituições
históricas e culturais do Recife a
escrivaninha que pertenceu ao Padre
Miguelinho e uma bengala do Padre
Ibiapina. Ensaiou um pedido de
resgate para o RN, mas percebeu as
garras possessivas do Leão do Norte.
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“Ah, coração,
esquece esse medo
de amar de novo”

2019 observando 1987

Começo da tarde do dia 8 de
dezembro de 1987 em Washington, capital dos EUA. O presidente americano Ronald Reagan e o
seu homólogo russo, Mikhail Gorbatchov, encerraram a parte mais
importante do encontro – sobre
redução dos arsenais nucleares
– e foram almoçar. “Acabamos de
fazer história”, disse Reagan.
Era o final da “guerra fria”
iniciada logo depois da Segunda
Guerra Mundial entre as duas
potências protagonistas dos antagônicos sistemas capitalista
e socialista. Dois anos depois,
começou a queda do Muro de
Berlim, a Glasnost e a Perestroika implantaram democracia na
União Soviética, com seu poder
bélico baixando de nível.
Começo da noite de 27 de setembro de 2019 em Hanói, capital
do Vietnã. O presidente americano Donald Trump e o seu homólogo norte-coreano, Kim Jong-Un,
encerram uma parte do segundo
encontro entre ambos - que começou em junho de 2018 – e foram jantar. “Superamos todos os
obstáculos e estamos aqui hoje”,
disse Trump.
Naquele primeiro encontro,
Kim Jong-Un disse em tom de
promessa, “o mundo verá uma
grande mudança”, transparecendo a intenção de acatar um acordo de redução de arsenal nuclear
e se abrir mais para o Ocidente.
Um gesto que lembrou o posicio-

namento de Gorbatchov quando
se encontrou com Reagan no agora distante 1987.
O prosseguimento das negociações entre Washington e Pyongyang promete unir esforços para
construir uma paz duradoura e
estável, tanto na península coreana quanto no mundo, assim como foi no passado entre Washington e Moscou. Mas, se naquela
época haviam dois estadistas sem
vaidades, agora são dois vaidosos
se imaginando estadistas.
Donald Trump imagina que
num provável êxito quanto à
questão coreana, ele faz história
(como Reagan fez) e ainda pode
ganhar de prêmio um Nobel da
Paz. Kim Jong-Un se dispõe a reduzir seu pretenso poder de fogo,
promete as tais mudanças e avisa
para a China e a Rússia que a
águia do império voará mais baixo no espaço de uma “guerra fria”
econômica.
No fundo ele sabe que suas
1.300 aeronaves, 430 navios, 250
veículos anfíbios, 70 submarinos, quase 5 mil tanques e 5.500
lançadores de mísseis podem
continuar impondo respeito na
península, mas é infinitamente
inferior ao poderio de guerra nas
estrelas dos EUA. Ao final de tudo, se a história se repetir como
farsa, ainda pode ser que Donald
Trump se lembre que no passado
o Nobel da Paz ficou com o russo
e não com o americano.

PICARDIA NAS REDES
A droga que você compra
financia quadrilhas,
assaltos e assassinatos.

A propina da OAS foi
o maior sucesso de bilheteria
da Arena das Dunas.

Movimento Escola
sem Pátria vai combater
doutrina do amor ao Brasil.

(Mônica Cordeiro Dias)

(Ana Lívia Dantas)

(Marcos Lúcio Pinheiro)

Divulgação

(Tavito)

>> Capitã Marvel. Uma campanha
lançada há pouco nos EUA pedindo
doação em dinheiro para bancar
a entrada de meninas e jovens
mulheres carentes nas sessões
do filme da heroína da Marvel já
arrecadou US$ 60 milhões. O esforço
é exibir o empoderamento da Capitã
Marvel para estimular as garotas.
>> Ouviram. Estou pegando a
máquina do tempo na estação
da fantasia para uma viagem
ao comecinho dos anos 70 em
Natal. Levo o celular para
filmar as manhãs em que se
cantava o Hino Nacional (sem
jogo da seleção) no pátio do
colégio Winston Churchill, sob
o olhar disciplinar e paternal
do saudoso diretor Orneles
Filgueira. Meus quatro anos
de ginásio foram um antídoto
contra as bactérias do setor de
“humanas” das federais.
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>> Opinião
“Sobre a crise na Venzuela, que
ninguém se iluda: é uma luta
por petróleo que não interessa
ao Brasil. Esta é uma ação
articulada de fora pra dentro
onde não há nenhum interesse
do Brasil envolvido”. Do
ex-presidenciável Ciro Gomes
sobre a participação do governo
brasileiro nas negociações
que dizem respeito à crise na
Venezuela.
>> Forma de pagamento.
Uma denúncia contundente
foi feita esta semana pela
vereadora novata Divaneide
Basílio (PT) na Câmara de
Natal e nas redes sociais. A
parlamentar encontrou no
Diário Oficial do Município
documentos que mostravam
que a Prefeitura de Natal
estaria usando mais de R$
750 mil do Plano Municipal
do Livro, da Leitura e das
Bibliotecas da Cidade do Natal
“para pagar o cachê de artistas
nacionais que vão se apresentar
no Carnaval em Natal 2019”.
>> Dinheiro errado. De
acordo com a vereadora, as
contratações começaram a
ser publicadas na edição do
último dia 19 do Diário Oficial
de Natal e com dispensa de
licitação. A parlamentar postou
imagens das publicações em
seu perfil no Instagram.
“Não se trata de ser contra
a realização do Carnaval em
Natal, mas o dinheiro para
bancar o evento não pode sair
das políticas de incentivo ao
livro e à leitura”, alertou.
Na opinião de Divaneide, a
Prefeitura precisa viabilizar
um modelo alternativo de
financiamento para a festa.
>> Equívoco. Em discurso
ontem na Câmara Municipal
de Natal, a vereadora disse
que o prefeito de Natal Álvaro
Dias havia garantido que
as publicações tinham sido
um “equívoco”. “Contudo, o
equívoco aconteceu três vezes
no Diário Oficial”, ressaltou
Divaneide.

>> Chapa única. A eleição
para a nova diretoria da
Associação dos Oficiais
Militares do Rio Grande
do Norte será realizada
com chapa única. O
capitão da Policia Militar
Robson Teixeira disputa a
presidência da instituição,
tendo como vice-presidente
o capitão do Corpo de
Bombeiros Militar Marcelo
Santos.
O mandato será para o
triênio 2019/2022 e o pleito
está marcado para o mês de
abril.
A Associação dos Oficiais
Militares do Rio Grande do
Norte, hoje presidida pelo
Major Antoniel Moreira,
é uma das entidades mais
respeitadas e reconhecidas
de representatividade dos
Policiais Militares do Estado.

Desfile Saint
Laurent Inverno
2020, em Paris

Instagram

Já nos trabalhos em busca de
consolidar uma candidatura a
prefeito de Natal, o deputado
estadual Kelps Lima começou
a circular pelos bloquinhos
de carnaval natalenses antes
mesmo do início oficial da folia,
que começa no próximo sábado.
Ele e a esposa Luciana Bezerra
curtindo uma das muitas prévias
na capital potiguar
Instagram

Deputada federal Natália
Bonavides recebendo em
Brasília o defensor
público geral do RN, Marcos
Vinícius Soares, que está
lançando a edição especial
de 15 anos da revista
Defensoria em Pauta

>> GIRO PELO TWITTER...

Cedida

Equipe da Adega Perlage
com Isabel Ramos, da Adega
de Borba, e Fabrício Navarro,
da Importadora Ingá, em
noite de vinhos alentejanos
na Adega Perlage

>> Potiguar presente. O
deputado Benes Leocádio foi
um dos participantes, nesta
terça-feira, da reunião do
presidente Jair Bolsonaro
com deputados aliados no
Palácio da Alvorada. Em
pauta a discussão sobre
a proposta de reforma da
Previdência e a articulação
política na Câmara dos
Deputados.
Apresentada como uma
das principais prioridades
do governo, a proposta foi
entregue na semana passada
ao Congresso Nacional.

...da Reuters Brasil: “Líder
da oposição venezuelana,
Guaidó visitará Brasília e
se reunirá com Bolsonaro
na quinta-feira”;
...do portal do Senado
Federal: “Carnaval será
teste para a lei contra a
importunação sexual”;
...da jornalista Mônica
Bergamo: “Bolsonaro e a
cultura: cine Belas Artes
pode fechar as portas
depois de suspensão de
patrocínio”.
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UBERLÂNDIA (MG)

Mãe do cantor Alexandre Pires é presa por “gato”
Ela foi autuada em flagrante, pagou fiança e foi liberada para responder em liberdade
Maria Abadia Pires, mãe do
cantor Alexandre Pires, foi presa
em Uberlândia (MG) após técnicos
da Companhia Energética de Minas
(Cemig) descobrirem uma ligação
clandestina para desviar energia elétrica na casa dela. O caso aconteceu

PASSATEMPO

na segunda-feira, 25.
De acordo com a Polícia Militar, a
mãe de Alexandre Pires acionou a Cemig pedindo a volta do fornecimento
de luz em sua residência. Quando os
técnicos chegaram ao local, constataram que havia um “gato” desviando a

energia de forma ilegal. A mulher foi
conduzida para a delegacia da cidade.
Maria foi autuada em flagrante
por furto, pagou fiança e foi liberada
para responder o processo em liberdade. Alexandre Pires foi procurado,
mas não se manifestou sobre o caso. l

Atores contracenam na novela das 21h

NOVELAS
ESPELHO DA VIDA

Cris/Julia sofre diante de Gustavo. Augusto passa mal. Albertina inventa em depoimento que Danilo roubou
suas joias. Cris/Julia garante ao Inspetor que foi ela quem deu as joias a Danilo, e Eugênio tranca a filha
em seu quarto. Alain comenta com Bola que Gustavo pode ter tirado a vida de Julia Castelo.

VERÃO 90

Janaína atende ao pedido de Raimundo para substituir o chefe de sua cozinha. Quinzinho e Larissa
tentam explicar um ao outro de onde conhecem Dandara e Diego. Raimundo alivia a conta de Patrick, ao
perceber que ele não tem dinheiro para pagar. Dandara resiste à tentativa de sedução de Quinzinho.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Stella afirma que seguirá afastada de Aranha. Chega o dia da competição de caratê de Diana.
Bebeto repreende Nicolau por não apoiar Diana. Júnior diz a Sóstenes que Gabriel não ameaça seu
relacionamento com Luz. Luz cai no mesmo buraco em que Feijão se perdeu.

HORÓSCOPO
ARIES
(21/03 A 20/04)
Você vai se concentrar na carreira e o Sol
vai ajudar a clarear sua mente para definir
direitinho o que quer. Boa fase para investir
em algo novo e lucrativo, só não se precipite.

TOURO
(21/04 A 20/05)
O Sol estimula as parcerias, as amizades e o
trabalho em equipe. Já a Lua abre a sua mente
e garante muita facilidade para aprender coisas
novas. Intimidade quente e excitante.

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Você vai se sentir mais confiante para investir
em seus sonhos e buscar uma vida melhor.
Mas lute por seus ideais sem revelar seus
planos a ninguém.

CANCER
(21/06 A 22/07)
Investir nos estudos será o melhor jeito para se
aperfeiçoar no que faz e se destacar no serviço.
Trabalhe em equipe para cumprir as tarefas.
Atração por amigo(a) ficará mais forte.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
O céu ajudará você a encarar qualquer
desafio. Você vai mostrar coragem e
determinação para batalhar por seus sonhos.
Reserve um tempo para cuidar da saúde.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
Há chance de fazer uma parceria ou sociedade
muito vantajosa hoje. Alie-se a pessoas experientes,
inteligentes e bem-sucedidas. Há sinal de sorte em
jogos e sorteios: faça suas apostas.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Você pode conquistar um novo emprego ou
promover mudanças importantes no seu
ambiente de trabalho. Promessa de boa sintonia
com a família. A dois, o clima promete pegar fogo.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Você vai conseguir tudo que quiser se usar
seu charme, simpatia e bom papo. Sucesso
garantido ao negociar e fazer acordos: vai ser
fácil vender o seu peixe.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Trabalho e família vão dividir a sua atenção. É
um bom dia para ganhar dinheiro e o céu indica
sucesso em um novo negócio, ainda mais se
puder contar com os parentes.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
Sucesso garantido para quem lida com
comércio, telemarketing, comunicação
ou ensino. Ótima sintonia com a família,
especialmente com os filhos.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Suas finanças recebem ótimos estímulos.
Pode faturar bastante com algo feito em casa
ou em parceria com parentes. No trabalho,
não comente seus planos.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Você pode fazer uma boa parceria com os
colegas no emprego. Deve fazer amizades
importantes ou fortalecer os laços com a
turma.
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SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SHRBSRN
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares no Estado do Rio Grande do Norte - SHRBSRN, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos
os integrantes da categoria econômica para reunirem-se em regime de ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na forma das especificações abaixo:
Data: 08/03/2019
Local: Av . Governador Rafael Fernandes, 47- Cidade Alta- Natal RN
Horário: 15:00 em 1ª (primeira) convocação; 16:00 em 2ª (segunda) e última convocação com
qualquer número de participantes.

ESPORTES 15
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda., CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Ambiental Renovação de Licença Simplificada (RLS) para
acesso aos poços de petróleo de código 7-SDM-5-RN, 7-SDM-6-RN e 7-SDM-7-RN, localizados no Campo de Sabiá da Mata, Bloco POT-T-749, Zona Rural do Município de Assu,
no Rio Grande do Norte;
Nazaré de Fátima Giovetty de Sousa
Diretora Geral
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
a) Composição da comissão que tratará das negociações coletivas 2019/2020 e 2020/2021 junto
aos sindicatos laborais: SINDICATO DOS EMPREG NO COMERCIO HOTELEIRO E EM ATIV
SIMILARES DE MOSSORO, CNPJ n. 04.321.994/0001-07;; SINDICATO DOS TRABALHORES,
COND DE UTIL EM DUAS OU TRES RODAS, MOTORIZADAS EM ENTREGAS DE MERCADORIAS DO RN, CNPJ n. 07.381.844/0001-79; SINDICATO DOS TRABALHADORES EM BARES E
EM ATIVIDADES SIMILARES E CONEXAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ
n. 07.597.408/0001-31 e o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDEBARNAT/RN,
CNPJ n. 14.010.861/0001-65.
b) Análise das propostas reivindicatórias
c) Deliberação sobre a possibilidade de Dissídio Coletivo da Categoria;
d) Outros assuntos de interesse dos representados e do SHRBS-RN
Enfatizando ser de grande importância a presença de todos os estabelecimentos que atuam no
setor hoteleiro do Estado do Rio Grande do Norte à mencionada Assembleia Geral, este Sindicato
Patronal encarece no sentido de que as empresas convocadas se façam representar por Diretores
ou Procuradores com poderes de decisão, estes munidos do instrumento de mandado.
Natal/RN, 27 de fevereiro de 2019.
Paulo Cesar Tavora Gallindo
Presidente

A Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda., CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte – Idema, a Licença Ambiental Licença de Operação (LO) para operação
das linhas de surgência dos poços de petróleo de código 7-SDM-5-RN, 7-SDM-6-RN e
7-SDM-7-RN, localizados no Campo de Sabiá da Mata, Bloco POT-T-749, Zona Rural do
Município de Assu, no Rio Grande do Norte.

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - CNPJ 08.565.301/0001-74
SIVONETE NUNES DE ASSUNÇÃO - CPF 778.776.084-20
Tabeliã, Escrivã, Oficial do Registro de Imóveis.
Marcus Vinícius de Assunção - CPF 428.563.534-87-Substituto
Simone Mikele Costa dos Ramos - CPF 024.238.454-48 - Escrevente Substituta

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

EDITAL Nº 001/2019
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
A Tabeliã Pública Sivonete Nunes de Assunção do 1º Serviço Notarial e Registral de São Tomé/
RN, faz saber, com base no ARt. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento 65 de 14/12/2017 Corregedoria Nacional de Justiça, que foi protocolizado, pedido para reconhecimento extrajudicial
de usucapião ordinário.
Solicitante: MANOEL CARIOCA MARTINS DE ARAUJO, (CPF 015.838.594-20 e RG 95.044SSP/RN).
Um (01) Imóvel urbano constituído por uma casa residencial, com dois pavimentos, situado na
Rua Ladislau Galvão, nº 64, nesta Cidade de São Tomé/RN, medindo a área de 451,00m2 (quatrocentos e cinqüenta e um metros quadrados), inscrito no cadastro imobiliário municipal sob os nºs
01.01.003.0069.001 e 01.01.003.0074.00, com as seguintes confrontações e dimensões: Norte,
terreno pertencente a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, conforme registro no Livro 3-E,
às fls. 08v/09, numa linha de 9,10m (casa 5,3 e garagem 3,8); Sul, Rua Ladislau Galvão, numa linha de 9,10m (casa 5,3 e garagem 3,8); Leste, imóvel residencial nº 52, de propriedade de Manoel
Carioca Martins de Araujo, Matriculado sob nº 1.891, numa linha de 50,00m; e Oeste, imóvel residencial nº 68, de propriedade de Edirson Araujo, Matrícula do sob nº 1.746, numa linha de 50,00m.
Conforme Provimento 65 de 14/12/2017 – Corregedoria Nacional de Justiça, ficam os terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo
manisfestar-se ao prazo de 15 (quinze) dias.
São Tomé/RN, 20 de fevereiro de 2019.

Nazaré de Fátima Giovetty de Sousa
Diretora Geral

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda., CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Ambiental Licença de Operação (LO) para operação dos
poços de petróleo de código 7-SDM-5-RN, 7-SDM-6-RN e 7-SDM-7-RN, localizados no
Campo de Sabiá da Mata, Bloco POT-T-749, Zona Rural do Município de Assu, no Rio
Grande do Norte.
Nazaré de Fátima Giovetty de Sousa
Diretora Geral

A Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda., CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte – Idema, a Licença Ambiental Licença de Operação (LO) para operação
dos poços de petróleo de código 7-SBO-5-RN, 7-SBO-6-RN, 7-SBO-7-RN, 7-SBO-8-RN,
7-SBO-9-RN e 7-SBO-10-RN, localizados no Campo de Sabiá Bico de Osso, Bloco POT-T-748, Zona Rural do Município de Assu, no Rio Grande do Norte.
Nazaré de Fátima Giovetty de Sousa
Diretora Geral

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda., CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Ambiental Licença de Operação (LO) para operação do
poço de petróleo de código 7-SDM-4-RN, localizado no Campo de Sabiá da Mata, Bloco
POT-T-749, Zona Rural do Município de Assu, no Rio Grande do Norte.
Nazaré de Fátima Giovetty de Sousa
Diretora Geral

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PROYGESA BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº 07.558.606/0001-96
NIRE: 24200414348
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Sra. SUSANA MARIA GARCIA SALVADOR, espanhola, solteira, nascida em 03 de agosto de 1966,
arquiteta, natural de Leon/Espanha, portadora do RNE nº V519951-K, inscrita no CPF nº 015.095.984-21,
residente na Calle Fuencarral, nº 138 8-B, Madri/Espanha, CEP 28010, na condição de sócia administradora da sociedade PROYGESA BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.558.606/0001-96, com sede na Rua Doutor Manoel
Dantas, 422, Petrópolis, Natal/RN, no uso da faculdade contida nos seus estatutos sociais e na legislação
aplicável, CONVOCA os senhores SÓCIOS QUOTISTAS para a Reunião Geral Extraordinária de Sócios,
aprazada em primeira convocação, com o quórum de 2/3 (dois terços) dos sócios em condição de voto, no
dia 18 de março de 2019, às 10:00 horas, ou em segunda convocação, com o quórum dos sócios que se
fizerem presentes com direito a voto, no dia 25 de março de 2019, às 10:00 horas, a ser realizada na sede
da empresa, no endereço suso mencionado, para a ordem do dia adiante estabelecida. Para instalação da
Reunião de Sócios, poderão participar todos os quotistas, inclusive representados por meio de instrumento
público de procuração ou particular com firma reconhecida, com poderes específicos.
ORDEM DO DIA
1) Aprovação das contas da sociedade nos anos de 2016, 2017 e 2018;
2) Mudança do contrato social, especialmente de sua cláusula VIII;
3) Discussão e solução acerca da integralização das quotas de capital social não integralizadas pela
sócia Mercedes Colome Palla;
4) Redução do capital social da sociedade decorrente de perdas contábeis comprovadas;
5) Aumento do capital social para fazer frente às despesas da sociedade;
6) Atualização da situação processual das lides judiciais em curso envolvendo a sociedade e seus
sócios, bem como decisões a ser adotadas sobre as providências subsequentes;
7) Retirada do Sócio Promocion y Gestion Edileon, S.L., com a venda de suas participações;
8) Outros assuntos de interesse da sociedade
Dê-se publicidade de conformidade com o Estatuto Social e legislação aplicável.
Natal/RN, 18 de fevereiro de 2019.
Susana Maria Garcia Salvador.
Sócia-Administradora

CARBOTEC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 28.316.239/0001-94), torna público que está
requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR
uma Licença Simplificada-LS, para o empreendimento denominado “Residencial Mirian Coeli,
localizado na Rua Mirian Coeli, Lote 11 da Quadra 02 do Loteamento Entre Amigos II, no
bairro Vida Nova, município de Parnamirim/RN.
PAULO SERGIO DUARTE DE OLIVEIRA
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÃMARA
AVISO DE LICITAÇÃO – (EXTRATO DE EDITAL) - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
O Município de JOÃO CÂMARA/RN, através do Poder Executivo Municipal e, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO que às 09h45min do dia 20 de março de
2019 (Quarta-feira), fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor
preço, sob o regime de empreitada por menor preço global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO
PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS SEGUINTES RUAS:
RUA - PROJETADA 01, BAIRRO – SÃO FRANCISCO, e, RUA – JOSÉ AUGUSTO – BAIRRO
BELA VISTA, AMBAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. Tudo de conformidade com o CONTRATO DE REPASSE Nº 845259/2017/MCIDADES/CAIXA – PROCESSO
Nº 2640.1040857-17/2017. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados,
na Sala do Setor de Licitações/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, Rua Jerônimo Câmara, nº. 50, Centro, JOÃO CÂMARA/RN, Cep: 59.550-000, em dias úteis, no horário das
08h00min às 12h00min. Ainda, poderá ser solicitado através do e-mail licitacoes_joaocamara@
gmail.com e/ou nos sites inframencionados.
João Câmara/RN, em, 28 de fevereiro de 2019.
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA
Presidente da CPL/Município de João Câmara/RN
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FIFA define junho como prazo
para decisão sobre expansão
Mundial do Catar pode ser disputado por 48
seleções; presidente defende a mudança
Remo Casilli / Reuters

O presidente da Fifa, Gianni
Infantino, estabeleceu junho como
prazo limite para a decisão sobre
a expansão da Copa do Mundo de
2022. O dirigente já deixou claro em
outras oportunidades que defende a
inclusão de 16 times no torneio no
Catar, o que o deixaria com 48 seleções, ao invés das 32 atuais.
Havia a expectativa de que isto
fosse resolvido na reunião do conselho da Fifa que acontecerá em
março, em Miami, mas Infantino
admitiu que a decisão só deverá ser
tomada em junho. Se a expansão for
aprovada, o Mundial deverá ter partidas disputadas em outros países,
além do Catar.
“Seria muito difícil organizar a
Copa somente no Catar por causa de
razões geográficas. E a situação geopolítica é complexa. Nós precisamos
decidir até junho deste ano, porque
as Eliminatórias começam no outono

Gianni Infantino, presidente da FIFA
(do hemisfério norte)”, declarou nesta quarta-feira, 27, em Roma.
O Catar foi eleito em 2010 para sediar a Copa do Mundo com 32
seleções. Por isso, construiu apenas
oito estádios. A expansão para 48 times já está planejada para a edição
de 2026, quando Estados Unidos,
Canadá e México sediarão o torneio.
Infantino quer acelerar a expansão
da competição. l
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL
POSTO SPX PRAIA EIRELI – CNPJ nº 29.998.183/0001-68 torna público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 27/02/2019, a
Renovação da Licença Ambiental de Operação para funcionamento de um Posto de
Combustível na AVENIDA PRESIDENTE CAFÉ FILHO 820 – PRAIA DO MEIO - NATAL /RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer
esclarecimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATORIO Nº. 088/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, QUE PERMITA O TRÁFEGO DE
INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE LOCALIDADES DE NÍVEL MUNICIPAL
SIMULTANEAMNETE, ACESSO A REDE MUNIDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET – E DE
SEGURANÇA DE ACESSO DE DADOS E MONITORAMENTO.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DAS IMPUGNAÇÕES E REABERTURA DOS PRAZOS
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a análise e
julgamento das impugnações apresentadas pelas empresas INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 07.387.503/0001-00 e OI MÓVEL S.A. – CNPJ Nº 05.423.960/000111 ao edital do processo em comento. Após análise pela Assessoria Jurídica, restaram conhecidas e
não providas as impugnações, no tocante ao conteúdo eminentemente jurídico. Após análise técnica
das impugnações, o parecer técnico acatou em parte os questionamentos suscitados pelas impugnantes. Diante disso, a Pregoeira decidiu pelo conhecimento e provimento parcial das impugnações
apresentadas com a respectiva alteração do Termo de Referência – Anexo I. Diante do exposto,
ficam reabertos os prazos do processo em comento. A sessão pública dar-se-á no dia 18/03/2019
às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através
do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das
08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 27/02/2019. Pregoeira/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 078/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIETAS VISANDO ATENDER OS PACIENTES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES
NO MUNICIPIO DE MACAÍBA.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE CONVOCAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna publico
que por motivo de cancelamento da Ata de Registro de Preços nº. 522/2018 ficam convocados os representantes legais das empresas MEIO DIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
/ 10.328.834/0001-84 e NAVE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA / 04.268.760/0001-35 para
negociação dos Itens remanescentes da Ata de Registro de Preços nº. 522/2018. A sessão
pública dar-se-á no dia 28/02/2019 às 10h00min, na sede da Prefeitura Municipal. Macaíba/
RN, 27/02/2019. Pregoeiro/PMM.

LICENÇA AMBIENTAL
A G HOTEIS E TURISMO S/A, inscrita no CNPJ: 08.690.448/0001-96 torna público,
conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 12/12/2018,
através do Processo Administrativo Nº 036945/2018-17, a Licença Ambiental de Instalação para a reforma de um Empreendimento Não Residencial – Hotel, com área
construída de aproximadamente 22.377,53 m² em um terreno de 30.162,00m², situado
na Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, 7829, Parque das Dunas – CEP 59090-002
- Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de
quaisquer esclarecimentos.

