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PSDB pede cassação de Zenaide por 
ocultação de meio milhão de reais
Nas alegações finais apresentadas no processo em que acusa irregularidades na campanha da senadora, a legenda tucana 
reiterou que, entre outras infrações, Zenaide ocultou gastos da ordem de R$ 519 mil de uma de suas prestações de contas.
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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

“ São bombas nucleares 
que garantem a paz"

Deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP)

Conscientizar as pessoas sobre a importância 
de exercer sua cidadania sempre foi uma luta das 
autoridades tributárias.

Com a tecnologia por meio do uso de um 
aplicativo dedicado, essa batalha ganhou uma 
densidade maior, sobretudo para o gestor públi-
co que anda tirando leite de pedra.

O “Nota Potiguar”, lançado no último dia 24 
de abril, é um desses programas que não custa 
nada ao contribuinte e só faz bem.

Afinal, diante da aguda crise fiscal dos estados 
brasileiros, ser um contribuinte consciente é o 
que está mais ao nossa alcance, sem que tenha-
mos qualquer prejuízo nessa boa ação.  

Além de aumentar a arrecadação tributária em 
R$ 84 milhões por ano, a proposta do Governo do 
Rio Grande do Norte é de dupla mão.

Ao sortear prêmios em dinheiro, oferecer des-
contos no IPVA e ingressos para jogos de futebol, 
o “Nota Potiguar” mostra que a gestão pública 
está realmente disposta a falar a mesma lingua-
gem do contribuinte.

Agora, a tarefa de manter uma reciprocida-
de é inteiramente nossa, do contribuinte do Rio 

Grande do Norte.
Está em curso, por parte do Governo do Esta-

do, uma ampla campanha de divulgação para que 
toda a população seja informada da importância 
do simples ato de pedir um cupom fiscal.

Muitos comerciantes já fazem isso automati-
camente. Já outros tantos, não.  

A ideia, com a iniciativa, é mostrar que cada 
um de nós tem as condições de lutar pela melho-
ria do Estado sendo apenas contribuintes cons-
cientes.

Mais recentemente, a Secretaria Estadual de 
Tributação (SET-RN) abriu o processo de cadas-
tramento das instituições sem fins lucrativos que 
queiram aderir à campanha.

Ao incorporarmos à nossa cultura de compra 
o ato de pedir a nota fiscal estaremos afastando 
a sonegação e aumentando as chances do Estado 
de fazer mais pela população.

Não importa que seja a reedição de uma ini-
ciativa do governo anterior. Mostra que o atual 
governo não se importa com detalhes sem im-
portância, quando o que está em jogo é muito 
mais relevante.

REVISÃO PARA BAIXO
A equipe econômica do governo 

federal já está trabalhando com 
uma previsão de crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
de apenas 1,5% neste ano, disse 
ontem o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Em audiência na 
Comissão Mista de Orçamento, 
ele afirmou que a reformulação 
de expectativas diante da demo-
ra na aprovação da reforma da 
Previdência justificou a revisão das 
estimativas.

EM NEGOCIAÇÃO
O Governo do Estado segue 

negociando com as companhias 
aéreas uma nova redução do ICMS 
cobrado sobre o combustível da 
aviação. As empresas querem mais 
concessões para trazerem mais 
voos para o Rio Grande do Norte 
e, consequentemente, baixar os 
preços das tarifas. A Azul e a Gol já 
estão com a proposta do governo em 
mãos. Com a Latam, a negociação 
é mais lenta, já que as decisões da 
parte brasileira da companhia pre-
cisam do crivo da sede – no Chile.

IDEIA RECHAÇADA
A Secretaria de Mobilidade 

Urbana (STTU) nem cogita a 
hipótese de construir viadutos, 
túneis, pontes ou qualquer outra 
edificação do tipo em avenidas 
como a Salgado Filho e a Prudente 
de Morais, em Natal. Segundo o 
engenheiro de trânsito Newton Fi-
lho, a capital potiguar não pode ir 
na contramão do mundo – que está 
demolindo os viadutos erguidos 
dentro das cidades. 

MAUS OLHOS
Uma das grandes preocupações 

da STTU é com relação à fuga do 
comércio em áreas próximas a 
viadutos. Os comerciantes não gos-
tam da ideia, já que o acesso aos 

Nota Potiguar entra em cena com
 a tarefa de unir os contribuintes

estabelecimentos fica dificultado 
nessas regiões. A Secretaria quer 
evitar a rejeição que se formou ao 
projeto do Estado que previa vários 
viadutos e trincheiras na avenida 
Roberto Freire. Naquela ocasião, 
os comerciantes tanto reclamaram 
que o projeto foi engavetado.

SINAL VERMELHO
Motoristas que trafegam pela 

BR-101 Sul continuam sofrendo 
com longos congestionamentos, 
mesmo com a inauguração recente 
de viadutos e trincheiras entre 
Natal e Parnamirim. A explicação 
é simples: o trânsito trava porque 
reflete a retenção existente em vias 

como Salgado Filho, Prudente e 
Roberto Freire, que são lotadas de 
semáforos. 

EXPLIQUE-SE
Deputados da oposição e do 

Centrão impuseram mais uma der-
rota ao governo de Jair Bolsonaro 
nesta terça-feira, 14, ao aprovar 
a convocação do ministro da 
Educação, Abraham Weintraub. 
O ministro deverá ir ao plenário 
da Casa já hoje, quando estão 
agendados protestos contra cortes 
no orçamento de universidades.

FIM DO MARTÍRIO?
Cancelar a assinatura de uma 

TV paga ficará mais fácil a partir 
de meados de junho, conforme 
prevê a lei sancionada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, publicada no 
Diário Oficial da União de ontem. 
De acordo com as novas regras, o 
cancelamento do serviço poderá 
ser feito por meio da internet ou 
pessoalmente, junto à própria 
empresa.

TUDO EM ORDEM
A organização do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) 
está dentro do cronograma pre-
visto, informou nesta terça-feira o 
presidente do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacio-

nais (Inep), Elmer Vicenzi. Até o 
dia da aplicação, nos dias 3 e 10 
de novembro, o processo envolve 
diversas etapas e procedimentos.

NOVO FUNDEB
A governadora do Rio Grande 

do Norte, Fátima Bezerra, defen-
deu nesta terça-feira que o Novo 
Fundeb, o Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação Básica, não 
tenha prazo de validade. O atual 
se encerra em 2020. Em audiência 
na Câmara Municipal de Natal, 
Fátima contou que apresentou a 
proposta de um novo fundo que, 
além de não ter prazo de validade, 
teria mais participação da União 
no financiamento. “(Hoje) São 
apenas 10%, o que corresponde 
a R$ 14 bilhões, de um Fundo de 
mais de R$ 150 bilhões", disse.

DE VOLTA
O deputado estadual Ezequiel 

Ferreira (PSDB) reassumiu 
a presidência da Assembleia 
Legislativa na segunda-feira e 
ontem já comandou a primeira 
sessão ordinária do seu retorno ao 
posto. Na sua ausência, Ezequiel 
foi substituído pelo vice-presi-
dente, o deputado George Soares 
(PR). “Vivemos um momento de 
transparência, de dignidade e de 
amizade nesta Casa e isso é muito 
importante”, destacou George. 

APOIO FEDERAL
O deputado estadual Getúlio 

Rêgo (DEM) defende que o governo 
federal disponibilize mais recursos 
para o Rio Grande do Norte, para 
que a crise no setor de saúde seja 
contida. “O Rio Grande do Norte 
está falido e precisa com toda te-
nacidade da ajuda federal, porque 
saúde custa caro e uma resposta 
tem que ser dada à sociedade. 
Saúde não é para se fazer política 
ideológica", afirmou ontem.
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Entrevista Álvaro Dias
PREFEITO DE NATAL PELO MDB

AGORA RN – Como a Prefei-
tura do Natal tem administra-
do as áreas de arte e cultura?

ÁLVARO DIAS – A Prefeitura 
do Natal tem priorizado a arte e a 
cultura. Há grandes eventos patro-
cinados e proporcionados, como o 
Natal em Natal. É um grande even-
to, com grandes shows. A Árvore 
de Natal já se consolida como uma 
grande atração turística para nossa 
cidade. Tem também o Carnaval 
Multicultural, que movimentou es-
te ano R$ 71 milhões na nossa eco-
nomia e ocupou 90% da rede hote-
leira. Além disso, há outros eventos 
que estamos programando, como o 
São João. 

 AGORA – Como será o forma-
to do São João em Natal este ano?

AD – Trata-se de um evento 
novo, que estamos instalando pela 
primeira vez. Vai se concentrar na 
Arena das Dunas. Vamos fazer um 
grande São João, bem divulgado, 
para que ele possa se consolidar 
como evento dentro da estratégia 
da Prefeitura do Natal de fazer com 
que eventos possam trazer mais 
turistas

AGORA – Diante do cenário 
de crise, a Prefeitura do Natal es-
tuda fazer contingenciamentos?

AD – A Prefeitura tem feito 
contenção de despesas durante todo 
o tempo em que estou à frente do 
Poder Público. Todos sabem as difi-
culdades que nós herdamos dentro 
da conjuntura de crise nacional que 
se instalou no Brasil. Durante esse 
tempo, toda a prioridade tem sido 
– e temos conseguido – manter os 
salários em dia. É uma grande lás-
tima ter de atrasar o salário do fun-
cionalismo, que trabalha o mês todo 
e chega no fim do mês querendo 
receber o salário. Vamos continuar 
fazendo mais contenção de despesa.

AGORA – As medidas sugeri-
das pela Fundação Dom Cabral 
(consultoria em gestão) começa-
ram a ser implementadas?

AD – A Fundação Dom Cabral 
fez um estudo e elencou uma série 
de medidas – mais de 200. Nós esta-
mos paulatinamente as instalando 
na Prefeitura, para que possamos 
conter gastos e termos um fluxo de 
caixa que permita, além de pagar 
o funcionalismo público, produzir e 
realizar obras em favor do povo.

AGORA – Os recentes cortes 
anunciados pelo governo fede-
ral afetaram convênios com a 
Prefeitura do Natal?

AD – Na verdade, nós tínhamos 

uma emenda coletiva no valor de 
R$ 24 milhões para construir o Ter-
minal Turístico na Redinha. E aí, 
dentro do contingenciamento que o 
governo federal fez, houve a penali-
zação. Em vez do corte proporcional, 
houve o corte maior na emenda que 
vinha para Natal. Vamos receber 
R$ 8 milhões para construir o Ter-
minal. Vamos ver o que vamos fa-
zer, se dividimos a obra, se fazemos 
aos poucos... Mas vamos iniciar com 
o que foi destinado para cá.

AGORA – O projeto sofrerá 
readequações?

AD – É isso o que estamos 
fazendo. Reunimos a equipe na 
Secretaria de Obras Públicas e In-
fraestrutura para refazer o projeto, 
para readequá-lo, para que com 
esses R$ 8 milhões nós possamos 
construir alguma coisa – que seja 
iniciada e concluída. (A ideia) É 
fazer algo menor, mais modesto, e 
esperar que a bancada federal, que 
penalizou nossa cidade, cortando de 

maneira drástica, nos recompense 
na próxima investida, na próxima 
destinação de emendas.

AGORA – O senhor já decidiu 
se será candidato à reeleição?

AD – Se fosse hoje, eu não seria 
candidato à reeleição. Não sei com o 
passar do tempo... Mas eu não estou 
preocupado com isso. Estou muito 
envolvido com a administração, me 
dedicando de corpo e alma, porque 
é um desafio muito grande. Eu não 
tenho pensado nisso realmente.

AGORA – Como está seu re-
lacionamento político com a 
governadora Fátima Bezerra?

AD – Eu tenho uma boa relação 
política com a governadora. Inclusi-
ve, ontem (segunda-feira, 13) tive-
mos uma reunião para fazer uma 
parceria do Governo do Estado com 
a Prefeitura. Quando se somam 
esforços, se somam recursos, as 
despesas para cada um diminuem e 
você pode realizar mais em favor do 

povo. Vamos realizar alguns even-
tos em parceria, como o Congresso 
Brasileiro dos Agentes de Viagem, 
que vai trazer em torno de 2 mil 
pessoas a Natal. Também teremos 
a Campus Party. 

AGORA – Há chance de uma 
aliança com Fátima em 2020?

AD – Eu acho que sim. A prin-
cípio, eu não analisei essa possi-
bilidade porque, como eu disse, se 
a eleição fosse hoje, eu não seria 
candidato. Mas, pelo bom relaciona-
mento, poderemos vir a caminhar 
juntos. Mas vai depender muito. É 
uma pergunta inapropriada para o 
momento, porque não existe uma 
definição sobre se serei ou não can-
didato à reeleição. Vamos deixar 
para decidir no momento oportuno.

 
AGORA – O senhor espera 

contar com o apoio do ex-prefei-
to Carlos Eduardo Alves?

AD – Vou buscar o apoio, se eu 
for candidato à reeleição. Como eu 
disse, não decidi ainda, então não 
posso saber com quem vou me aliar 
ou não. Eu tenho um bom relacio-
namento com Carlos Eduardo. São 
mais de 30 anos de amizade. Fomos 
deputados estaduais juntos na As-
sembleia. Eu sou prefeito hoje por-
que ele acreditou e confiou em mim. 
Se resolver ser candidato, vou bus-
car um diálogo com o ex-prefeito.

AGORA – Nas conversas que 
o senhor tem tido com a gover-
nadora, ela tem colocado a pos-
sibilidade de apoiar a sua can-
didatura ou tem sustentado que 
o PT terá candidato próprio?

AD – Em nenhum momento 
tratei desse assunto com a governa-
dora do Estado.

Prefeito Álvaro Dias também comentou parceria com a governadora Fátima Bezerra

Decidirei sobre candidatura à reeleição
no “momento oportuno”, diz prefeito
Chefe do executivo de Natal afirma que está focado na administração e no planejamento de medidas para ajustar as finanças 
do Município. Caso seja candidato em 2020, Álvaro Dias diz que espera contar com o apoio eleitoral de Carlos Eduardo Alves 

José Aldenir / Agora RN
O prefeito de Natal, Álvaro Dias, ainda não decidiu se será 

candidato à reeleição em 2020. Focado na administração e no pla-
nejamento de medidas para ajustar as finanças do Município, Ál-
varo deixou os debates sobre a eleição para o “momento oportuno”.

Questionado nesta terça-feira, 14, durante o seminário Motores 
do Desenvolvimento, sobre o assunto, o prefeito declarou que, se a 
eleição fosse hoje, ele não iria para a disputa. Nessa entrevista ao 
Agora RN, Álvaro comenta sobre aspectos da sua administração 
e sobre parcerias administrativas e políticas com a governadora 
Fátima Bezerra.

Confira na íntegra:
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Natal, Paulinho Freire 
(PSDB), elogiou a disposição do 
prefeito Álvaro Dias para fazer 
cortes na gestão pública municipal, 
mas pediu celeridade no processo. 
Segundo o vereador, “há quase um 
ano” se fala na adoção de medidas 
austeras, mas os anúncios têm de-
morado a acontecer.

“É bom que o prefeito tome es-
sas atitudes para Natal se manter 
no equilíbrio. Mas eu acho que está 
custando um pouco. Eu acho que 
tem que ser feito logo”, sustentou, 
em entrevista nesta terça-feira, 14, 
à rádio 96 FM.

No início deste ano, Álvaro Dias 
anunciou que havia contratado a 
Fundação Dom Cabral, que presta 
consultoria em gestão pública, pa-
ra fazer um estudo sobre a estru-
tura administrativa da Prefeitura 
do Natal e sugerir medidas para 
equilibrar as finanças. Segundo o 
prefeito, a análise resultou em um 
documento que recomenda “mais 

de 200” ações – que, segundo Ál-
varo, estão sendo implementadas 
“paulatinamente”.

O próprio prefeito chegou a afir-
mar que, entre as medidas, deverá 
estar o enxugamento de metade 
das secretarias e a eliminação de 
aproximadamente 20% no número 
de cargos comissionados. De acordo 
com Álvaro Dias, atualmente exis-
tem 25 pastas compondo a máqui-
na pública natalense, e a intenção é 
reduzir para 12. Já com relação aos 
cargos comissionados, o Município 
conta com cerca de 800, devendo 
ser extintos algo em torno de 160.

Segundo o vereador, as ações 
são importantes para que a crise 
financeira não inviabilize a ma-
nutenção da Prefeitura do Natal. 
“Natal não vive fora do País. Os 
municípios estão em uma situação 
muito difícil. Ou o prefeito toma es-
sas medidas ou começará a atrasar 
salários”, reforçou Paulinho.

O presidente da Câmara enal-
teceu a despreocupação de Álvaro 

Dias com eventuais perdas políti-
cas em função dos cortes na Pre-
feitura. “Ele está administrando 
sem pensar em eleição. A eleição 
é uma consequência. Quem está 
pensando em eleição não toma 
posições como dar arrocho, cortar 
e desagradar. Isso (cortes) sempre 

geram desgaste, mas é necessário”, 
completou.

Paulinho salientou que as ações 
contam com apoio da Câmara de 
Natal: “Estamos em outra época, 
de vacas magras. A receita tem caí-
do e o número de desempregados é 
muito grande”.

PSDB
Recém-empossado na presidên-

cia do diretório do PSDB em Na-
tal, Paulinho Freire afirmou que 
recebeu do presidente estadual da 
sigla, Ezequiel Ferreira, a missão 
de reaproximar o partido da “mili-
tância”.

“Temos que reorganizar o par-
tido. O PSDB se distanciou das 
bases. Então temos essa respon-
sabilidade. Não está sendo fácil 
fazer política, mas vamos tentar, 
junto com a juventude do partido, 
reestruturar (o PSDB) e cuidar da 
eleição de 2020”.

O presidente da Câmara frisou 
que não tem aspirações a cargos 
majoritários, isto é, será candidato 
à reeleição no ano que vem. Quanto 
à eleição para a Prefeitura do Na-
tal, Paulinho concluiu: “O partido 
vai discutir se terá candidatura ou 
não, mas, se seguisse minha orien-
tação, era para, se o prefeito Álvaro 
Dias for candidato à reeleição, se-
guir com a candidatura dele”.

Vereador diz que a reforma é necessária para reequilibrar as finanças da Prefeitura

Paulinho elogia cortes na Prefeitura,
mas faz críticas à demora dos anúncios
De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Natal, “há quase um ano” se fala na adoção de medidas austeras, mas os 
anúncios demoram a acontecer. Líder municipal do PSDB, Paulinho também comenta as articulações da legenda para 2020

Opinião

José Aldenir / Agora RN
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Estudantes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFRN) promovem nesta quarta-
-feira, 15,  a partir das 15h, pro-
testo contra os cortes na educação 
anunciados pelo governo federal.

O ex-candidato à presidência 
pelo PSOL Guilherme Boulos 
confirmou presença na manifesta-

ção em Natal. Ele deve participar 
do ato previsto para as 13h30, no 
Campus Central do IFRN. Às 15h, 
Boulos vai participar de ato públi-
co marcado para o cruzamento das 
avenidas Salgado Filho com Ber-
nardo Vieira.

Na UFRN, o protesto contra os 
cortes nas Universidades e Institu-
tos Federais começa mais cedo, às 
9h, com um ato político e cultural 

no estacionamento do Centro de 
Convivência da UFRN.

É a segunda manifestação do 
tipo promovida na capital do RN. 
A primeira foi semana passada e 
interditou a BR-101, o principal 
corredor de ligação do resto da ci-
dade com a Zona Sul.

O Sindicato dos Trabalhadores 
em Água, Esgoto e Meio Ambiente 
do RN (Sindágua) aproveita a ma-

nifestação de setores de educação 
contrários aos cortes do governo fe-
deral, nesta quarta-feira, 15, para 
fazer uma manifestação contra a 
Medida Provisória n° 868, de 2018, 
que altera o marco legal do sane-
amento básico no País. A medida 
pode permitir a privatização do se-
tor público de saneamento básico. 
Os organizadores pelo menos 400 
trabalhadores.

PSDB acusa Zenaide de ocultar R$ 519 mil 
da prestação de contas e pede cassação

Representação

O PSDB voltou a pedir a cas-
sação do mandato da senadora Ze-
naide Maia (Pros). Nas alegações 
finais apresentadas no âmbito do 
processo em que acusa irregulari-
dades na campanha da senadora, a 
legenda reiterou que, entre outras 
infrações, Zenaide ocultou gastos 
da ordem de R$ 519 mil de uma de 
suas prestações de contas. O pro-
cesso, que está sob relatoria do juiz 
José Dantas de Paiva, do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), agora vai 
a julgamento.

Eleita com mais de 660 mil 
votos nas eleições de 2018, Zenai-
de teve as contas reprovadas pela 
Justiça Eleitoral do Rio Grande do 
Norte. Com base na decisão e em 
um parecer do Ministério Público, 
o PSDB concluiu que houve uma 
“verdadeira confusão” nas contas 
de campanha da senadora – o que 
acabou resultando em uma série de 
infrações à lei.

A principal infração da campa-
nha de Zenaide teria sido a omis-

são de despesas na prestação de 
contas parcial, entregue em agosto 
de 2018 – no meio da campanha. 
Os tucanos alegam que uma “série 
de despesas” foi realizada antes 
da entrega da prestação de contas 
parcial, mas os gastos não foram 
informados à Justiça Eleitoral à 
época, sendo contabilizados apenas 
posteriormente.

O PSDB – que teve como can-
didato ao Senado Geraldo Melo, 
que terminou em 3º lugar – pede 
a cassação do mandato de Zenai-
de por entender que a conduta foi 
“gravíssima”. O partido registra 
que praticamente toda a receita da 
campanha de Zenaide foi compos-
ta por recursos públicos. Segundo 
a prestação de contas oficial da 
senadora, dos pouco mais de R$ 1 
milhão arrecadados, R$ 900 mil fo-
ram provenientes dos fundos parti-
dário e de campanha.

“Os recursos advindos do FEFC 
(Fundo Especial de Financiamento 
de Campanhas), por se tratarem 

de fundo público, recursos públicos, 
devem ser tratados com a maior 
transparência possível. Não foi o 
caso, nem de longe, pela candidata. 
O dinheiro público foi utilizado in-
devidamente”, frisa o partido, nas 
alegações finais do processo.

Segundo a defesa de Zenaide 

transcrita pelo PSDB, “os servi-
ços foram contratados a partir de 
15/08/2018, e pagos em data pos-
terior a entrega da prestação de 
contas parcial, não havendo, no 
entender da contadoria da candi-
data, presença de movimentação 
financeira, mas sim contábil”.

Os tucanos rebatem, afirman-
do que “a irregularidade escanca-
rou que (...) as contas prestadas 
não refletiram a efetiva movimen-
tação financeira”. O valor ocultado 
nos gastos foi de R$ 519.461,20, o 
que representa 48% de tudo o que 
foi declarado como receita pela 
candidata. 

“A importância da entrega da 
prestação de contas de acordo com 
a real movimentação de recursos é 
fundamental, visto que permite a 
justiça (e ao jurisdicionado) a afe-
rição das contas em tempo real”, 
acrescenta o partido.

Em sua fundamentação, o PS-
DB sugere ainda que a campanha 
de Zenaide Maia praticou caixa 
dois, já que, devido à omissão na 
prestação de contas, teria pagado 
despesas com dinheiro não oficial. 
A prática teria sido potencializada, 
alegam os tucanos, por suposto 
“abuso de poder político” de Zenai-
de – que, à época da campanha, já 
era deputada federal.

Zenaide teve as contas reprovadas pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte

Tucanos pedem a cassação do mandato da senadora potiguar nas alegações finais da ação que a acusa de irregularidades na 
campanha eleitoral de 2018; defesa de Zenaide Maia diz que valores questionados já foram informados à Justiça Eleitoral 

José Aldenir / Agora RN

Alunos e professores protestam contra 
cortes em instituições federais de ensino

Natal

Protesto está marcado para as 15h

José Aldenir / Agora RN
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A avenida Salgado Filho vai 
ganhar um novo cruzamento com 
semáforo até o final deste mês. A 
interseção no tráfego acontecerá 
na altura da Igreja Universal do 
Reino de Deus, onde o canteiro cen-
tral será aberto para permitir que 
motoristas que circulam pela rua 
Auris Coelho possam cruzar a via 
para acessá-la no sentido Centro-
-Zona Sul de Natal.

A abertura do canteiro central 
foi iniciada nesta terça-feira, 14. A 
previsão da Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana (STTU) 
é que os serviços na pista sejam 
concluídos até esta quinta-feira, 
16. Depois dessa etapa, a STTU 
vai aguardar apenas a ligação da 
energia elétrica para instalar o 
semáforo. Todo o processo deve ser 
finalizado em 15 dias.

Segundo o engenheiro de trân-
sito Newton Filho, da STTU, o 
objetivo com a instalação do novo 
semáforo é permitir que pedestres 
atravessem a Salgado Filho com 

mais segurança. “Nós entendemos 
que a passarela não tem funciona-
lidade no trecho urbano. Quando 
tem a passarela, as pessoas ten-
dem a não usar. Acabam quebran-

do os canteiros para formar uma 
passagem por baixo”, afirmou.

Na opinião do técnico da ST-
TU, a melhor forma de permitir a 
travessia do pedestre é “em nível”, 
com a abertura de uma faixa na 
pista. Newton Filho avalia que o 
novo semáforo não vai aumentar 
o congestionamento que se forma 
diariamente na região. Segundo 
ele, o equipamento a ser instalado 
no cruzamento com a rua Auris 
Coelho terá funcionamento sincro-
nizado com o que está instalado no 
cruzamento com a rua Amintas 
Barros, a 300 metros dali.

Com o novo cruzamento, os 
motoristas que trafegam na Auris 
Coelho poderão cruzar a Salgado 
Filho para pegar a BR-101. Isto é, 
será proibida a conversão à esquer-
da no sentido Centro-Zona Sul.

Obras no canteiro central da Salgado Filho serão finalizadas nesta quinta-feira, 16

Novo semáforo da Avenida Salgado 
Filho começa a funcionar em 15 dias
Segundo engenheiro de trânsito Newton Filho, da Secretaria Municipal de Mobilidade, o objetivo
com instalação do equipamento é permitir que pedestres atravessem a avenida com mais segurança

Mobilidade

Elias Luz / Agora RN

O senador Jean Paul Pra-
tes (PT-RN) apresentou um 
projeto de lei complementar 
que preserva os recursos des-
tinados à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino no 
Orçamento da União. Na prá-
tica, Jean Paul quer impedir o 
governo federal de contingen-
ciar recursos para o setor.

“A educação é essen-
cial para a população, como 
principal instrumento para 
reduzir as desigualdades e 
retomar o desenvolvimento 
do país”, disse. “Não dá para 
o governo cortar recursos nu-
ma área que é determinante 
para o futuro do Brasil”.

Há duas semanas, o 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro anunciou corte de 
30% para as universidades e 
institutos federais de ensino. 
Nem o ensino básico escapou, 
apesar da promessa de que o 
setor era prioridade. O corte 
para a educação infantil che-
gou a R$ 2,4 bilhões.

Com o contingenciamento 
anunciado, o Ministério da 
Educação perdeu mais R$ 
5,7 bilhões, fazendo com que 
os valores disponíveis fossem 
reduzidos a R$ 17,5 bilhões, 
quase a metade do valor 
empenhado em 2014. “É um 
crime com os estudantes e a 
pesquisa científica brasilei-
ra”, criticou o senador.

Jean Paul quer 
proibir governo 
de fazer cortes na 
área da educação

Projeto lei

Senador Jean Paul Prates (PT)

José Aldenir / Agora RN

As mulheres vítimas de agres-
são doméstica passam a contar, a 
partir de agora, de um novo meca-
nismo de proteção. Uma portaria 
do Diário Oficial da União publi-
cada nesta terça-feira, 14, permite 
que as medidas protetivas sejam 
determinadas por um delegado da 
Polícia Civil, desde que o município 
não tenha comarca de Justiça.

A expectativa dos especialis-
tas é de que a alteração dê mais 
celeridade nas decisões judiciais e 
policiais. “Vai permitir que nos pe-
quenos municípios, quando estes 
não têm representação judicial, as 
mulheres tenham mais seguran-
ça para denunciar agressões ou 

ameaças”, disse a advogada Ana 
Paula Trento, vice-presidente da 
Associação Brasileira dos Advoga-
dos Criminalistas no Estado do Rio 
Grande do Norte (Abracrim).

De acordo com a portaria, 
quando se constatar a existência de 
risco atual ou iminente à vida ou à 
integridade física da mulher, ou de 
seus dependentes, o “agressor será 
imediatamente afastado do lar, do-
micílio ou local de convivência”.

A lei prevê também que, quan-
do a aplicação das medidas prote-
tivas de urgência for decidida pelo 
policial, o juiz deve ser comunicado 
em até 24 horas, para, em igual 
prazo, determinar sobre “a manu-

tenção ou a revogação da medida 
aplicada”. Antes das alterações, o 
prazo era de 48 horas.

Além disso, no caso de prisão 
do agressor e, em havendo risco à 
integridade física da vítima ou à 
efetividade da medida protetiva de 
urgência, não será concedida liber-
dade provisória ao preso.

 “Enquanto o Estado não ga-
rantir a segurança da vítima, o 
agressor não será libertado”, refor-
çou a delegada Ana Paula Trento.

Em 2018, segundo dados do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte (TJRN), foram concedi-
das 2.104 mil medidas protetivas 
em todo o Estado. O número re-

presentou alta de 41% em relação 
ao ano de 2017, com um total de 
1.067 casos. 

Ainda de acordo com os núme-
ros da Justiça, em todo o ano pas-
sado, foram registrados 32 casos 
de feminicídios no Rio Grande do 
Norte.

A lei diz ainda que as medidas 
protetivas têm que ser registra-
das em banco de dados mantido 
pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), garantido o acesso do 
Ministério Público, da Defensoria 
Pública e dos órgãos de segurança 
pública e de assistência social, com 
vistas à fiscalização e à efetividade 
das medidas de proteção. 

Delegados poderão determinar medida 
protetiva para mulheres vítimas de agressão

Violência Doméstica
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O Governo do Estado injeta R$ 
242 milhões na economia nesta 
quarta-feira, 15, com o pagamento 
de 54% da folha do funcionalismo 
público estadual. 

O pagamento do salário será 
integral para os servidores da 
segurança pública e das demais 
pastas que recebem até R$ 5 mil. 
Quem recebe acima deste valor te-
rá direito a 30% dos vencimentos.

Os outros 46% (R$ 203,7 mi-
lhões), que correspondem aos 70% 
restantes de quem recebe acima 
de R$ 5 mil (valor bruto) e o salá-
rio integral dos órgãos com receita 
própria, serão depositados tam-
bém dentro do mês, no próximo 
dia 31, num total de R$ 445,7 mi-
lhões, incluído o acréscimo salarial 
aos servidores da Educação.

 Ainda no dia 31 de maio será 
depositado o pagamento do décimo 
terceiro de 2017 para quem recebe 
até R$ 12 mil. Serão 6.378 bene-
ficiários, ou 85,3% do total. E em 
28 de junho receberá quem ganha 
mais de R$ 12 mil, correspondente 
a 1.096 beneficiários - ou 14,3%.

 Todos esses servidores são 

aposentados e pensionistas e já 
tinham recebido parcela de R$ 5 
mil da gestão passada, quando o 
Governo iniciou o pagamento es-
calonado, mas não concluiu a fo-
lha, deixando pendentes R$ 30,23 
milhões. Com o acréscimo de R$ 
1,7 milhão de correção monetá-
ria, o valor chega a quase R$ 32 
milhões.

Ainda de acordo com o governo 
estadual, na primeira semana de 
junho, está previsto o novo pregão 

eletrônico para antecipação dos 
royalties de julho deste ano até 
dezembro de 2023. 

A expectativa é de que, com 
esse recurso, o Executivo consiga 
recompor a dívida com o fundo 
previdenciário construída na 
gestão passada. O Estado segue 
analisando outras ações, como 
a venda da folha do Estado, que 
também está prevista para os pró-
ximos meses, para de amortizar as 
outras três folhas em atraso.

Serão injetados mais de R$ 242 milhões na economia do Rio Grande do Norte

Governo do Estado paga parte dos 
salários dos servidores nesta quarta
Serão contemplados integrantes da área Segurança e os servidores que ganham 
até R$ 5 mil, quem recebe acima disso terá direito a 30% dos vencimentos

Funcionalismo

José Aldenir / Agora RN

Nova reunião sobre aumento
da tarifa será nesta quinta-feira

Transportes

Uma nova reunião será reali-
zada nesta quinta-feira, 16, para 
debater o aumento das passagens 
do transporte coletivo em Natal. O 
encontro acontecerá na Secretaria 
Municipal de Administração (Se-
mad), a partir das 8h30.

Na quinta-feira, 9, a primeira 
reunião foi suspensa sem votação 
por falta de quórum. Isto porque 
dois membros do Conselho Munici-
pal de Transporte de Natal (forma-
do por 16 membros), André Arruda 
(Conselho Municipal do Idoso) e 

Ronaldo Tavares (Conselho Muni-
cipal dos Deficientes) deixaram o 
encontro, impossibilitando o quó-
rum de, no mínimo, 15 votantes.

A ideia que estava em discus-
são seria aumentar a tarifa de 
ônibus para R$ 3,90 para quem pa-
gasse no cartão e para R$ 4,00 para 
quem pagasse em dinheiro. 

A proposta, feita por empresá-
rios do setor de transporte e rodovi-
ários, foi rejeitada pelos represen-
tantes dos conselhos que deixaram 
a reunião.

Primeira reunião para debater o assunto foi interrompida por falta de quórum

José Aldenir / Agora RN
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As festas de São João em Natal 
terão shows da dupla sertaneja Ze-
zé di Camargo e Luciano e do can-
tor de forró Xand Avião. O anúncio 
foi feito nesta terça-feira, 14, pelo 
prefeito Álvaro Dias. A programa-
ção final das atividades junina será 
divulgada nos próximos dias.

Segundo o prefeito de Natal, que 
participou do seminário Motores do 
Desenvolvimento do Rio Grande do 
Norte, a Prefeitura está apostando 
no aumento dos eventos para incre-
mentar o turismo. A ideia é repetir 
o sucesso obtido com o carnaval 
deste ano. “Tivemos um dos maio-
res carnavais da história. A festa 
movimentou mais de R$ 70 milhões 
durante o período”, compara. Dados 

do Município apontam que as ati-
vidades atraíram mais de 600 mil 
pessoas para a cidade.

A programação do São João em 
Natal vai acontecer na Arena das 
Dunas, em Lagoa Nova, em parce-
ria com a iniciativa privada. "Há 
uma mudança clara nos investi-
mentos públicos. A cultura criativa 
merece maior apoio do público", 
disse Álvaro Dias.

Segundo a Fundação Capita-
nia da Artes (Funcarte), que está 
à frente do planejamento do São 
João, aponta que o calendário final 
das atividades ainda aguarda o fim 
do prazo de inscrições para a par-
ticipação de quadrilhas juninas e 
arraiás de rua. 

Dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano é a primeira atração da festa em Natal

São João em Natal terá 
show da dupla Zezé
di Camargo e Luciano
Prefeito Álvaro Dias anunciou as primeiras 
atrações da programação da atividade, que vai 
acontecer na área externa da Arena das Dunas

Evento

Instagram / Reprodução
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O saldo de pelo menos duas décadas de fracas-
sos no campo do turismo não foi apenas o resultado 
da ineficiência eventual dos gestores do Rio Grande 
do Norte. Foi principalmente o efeito perverso de um 
trade oficial que viveu de um blá-blá-blá que em-
purrou para o abismo das perdas aquele que seria o 
nosso mais promissor mercado gerador de emprego 
e renda. Um ‘trade falante e viajante’ que não teve 
a capacidade de gerenciamento de novos negócios.     

O quadro desgovernado de tarifas acima de to-
dos os padrões; o encolhimento da oferta de leitos; 
e os prejuízos da rede de hotelaria e do aeroporto, 
chegando a níveis críticos de alguns milhares de 
reais, não são realidades nascidas de repente. São 
frutos amargos de anos e anos nos levando a figurar 
entre os ‘lanterninhas’ de uma atividade na qual o 
Rio Grande do Norte chegou a ser um dos maio-
res e mais promissores mercados de toda a região 
Nordeste. 

Quem ouvir, ler e assistir as entrevistas dos repre-
sentantes do turismo, mesmo hoje, vai perceber, sem 
dificuldade, que o trade oficial é incapaz de definir 
a política profissional de uma ação turística. De uns 
anos até aqui, vive-se de uma improvisação, entre 
amigos, que vai de um lado ao outro. Não notaram 
que estavam cevando o monstro da estagnação a 
cada ano, e que hoje só disputamos as migalhas que 
restaram no fundo dos velhos armários oficiais.

A construção da Via Costeira, à época chamada 
de distrito industrial do turismo, não teve gestão 
capaz de fazê-la crescer de forma consistente. Sa a 
construção civil, tangida pela crise de então, ergueu 
hotéis, desde lá não conseguimos nos vincular, numa 
boa estratégia, às grandes cadeias de hotéis que pu-
dessem, gravitacionalmente, gerar um novo caldo de 
cultura seminal, favorável à geração de novos negó-
cios. Paramos na indústria dos folhetos. E só.

Basta notar a incapacidade dos governos para 
criação de novas forças de atração. Não temos tu-
rismo cultural voltado para vender, no sentido da 
promoção. E numa cidade que não é só um destino 
comum de dunas, dromedários e ‘esquibundas’ em 
Genipabu, mas um território histórico de presenças 
portuguesas, holandesas e francesas; das traves-
sias aéreas do Atlântico e seus pilotos célebres; do 
Trampolim da Vitória; do seu rio, seu mar, sua mata 
Atlântica.

Mossoró fez do ataque de Lampião a ‘Chuva de 
Bala’. Santa Cruz, sem mártires e sem santos - como 
Cunhaú e Uruaçu - é um centro de turismo religioso, 
no culto a Santa Rita e seu futuro teleférico. E Par-
namirim, com o Museu da II Guerra, um grande e 
valioso acervo da II Guerra Mundial. E Natal? Ora, só 
o blá-blá-blá do trade oficial, festivo e viajante, nos 
fazendo reféns de um estranho monopólio de turis-
mo receptivo e passivo que só nos empobrece... 

Do blá-blá-blá

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
PILÃO

No encontro da Hermes da 
Fonseca com a Potengi, bem ali, 
vem crescendo e aprofundando 
a velha ‘boca de pilão’. Uma cra-
tera que abocanha os pneus dos 
carros. A Prefeitura? Nem ai.

SARAU
Sexta-feira a Cooperativa 

Cultural tem sarau com a apre-
sentação de Fernando Menino 
com sua marimba e a partici-
pação de JotaPê. O show vai 
começar às 11h30 e a entrada é 
franca.

DOÇURA
Título do jornal ‘Público’, de 

Lisboa, para anunciar a morte 
de Doris Day, um ícone dos anos 
cinquenta: ‘A boazinha que pôs 
toda a gente a cantar ‘Que será, 
será’. E ela rindo ao telefone.  

JOGO
Com o anúncio louco da 

nomeação do ex-juiz federal 
Sérgio Moro para ministro do 
Supremo, Brasília já fala na 
‘Super Bengala’. Elevar a idade 
limite dos ministros do STF 
para 80 anos.

EFEITO
Segundo algumas línguas vir-

tuais de Brasília, a idéia é jogar 
a decisão para uma data além 
do mandato do presidente Jair 
Bolsonaro. Como se o capitão não 
tivesse a chance de reeleição. 

ABUSO
O preço da tarifa de esta-

cionamento do Natal Shopping 
- R$ 14 reais –, mesmo apro-
vado pela Justiça, pode levar a 
uma retração de visitantes. Só 
a prática pode dizer dos seus 
efeitos.

ESPELHO
Principalmente na medida 

em que o Midway mantém 
seu estacionamento gratuito e 
sendo, como hoje já é, um point 
de passeio e encontro da cidade. 
Nevaldo Rocha não é fácil. 
Anotem.

PALCO

JET
Dizem as boas línguas que os 

estrategistas do prefeito Álvaro 
Dias querem vê-lo bem situado 
no clube fechado do jet-set nata-
lense como a forma de ser aceito 
pela alta média natalense. 

ESPAÇO
Nesse sentido, o prefeito já 

foi recebido em jantar do jet, o 
espaço para aprender a encan-
tar e encantar-se na arte dos 
salamaleques sociais. E para 
amansar seu pelo bravio de 
sertanejo.

MACAS
Falhou, mais uma vez, a 

anunciada superação do jogo 
de macas das ambulâncias do 
Serviço de Urgência (Samur). 
Continuam presas nos corredo-
res do Walfredo Gurgel, sem a 
solução. 

TEMPO
O quadro foi o mesmo ao 

longo dos governos de Rosalba 
Ciarlini e Robinson Faria e hoje 
já se projeta nos cinco meses do 
governo Fátima Bezerra. E ape-
sar das urgências decretadas.

LUTA
Os professores, alunos e 

funcionários do Centro de Ci-
ências Humanas da UFRN vão 
protestar contra essa decisão 
bestial do governo Bolsonaro 
de esvaziar os cursos da área 
humanística. 

ALIÁS
Esse rancor de Bolsonaro, 

seus filhos e seguidores, é bem 
típico dos jejunos intelectuais que 
ostentam como uma qualidade 
um líder maluco, Olavo de Carva-
lho. O iluminista das trevas.

VOVÔ
Alexandre Macedo já parte 

para seu périplo pelos lagos 
suíços levando na bagagem a 
alegria de ser avô. Nasceu Vito, 
filho de Enrico e Vanessa. É o 
ritmo do tempo costurando a 
vida.

CAMARIM

“ Os que muito falam
pouco fazem de bom”

Shakespeare,
in Ricardo III (1564-1616).

CENA
Alguns observadores políticos admitem: em 
2020 vai ocorrer a segunda medição de forças, 
inevitável, entre o PDT, do ex-prefeito Car-
los Eduardo Alves, e o PT, da governadora 
Fátima Bezerra. A luta será travada entre os 

candidatos apoiados por eles dois. Ao MDB, 
mesmo com candidato à reeleição já no poder 
municipal de Natal, cabe garantir o espaço. As 
pesquisas são prematuras, claro. Assim como 
a tal capacidade de transferência de votos de 
Carlos e Fátima.
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...do jornalista Bernardo Mello 
Franco: "'Isso soa muito mal para 
o ministro da Justiça, como se ele 
tivesse feito uma troca', diz Marco 
Aurélio Mello"; 
...do jornalista Ranier Bragon: 
"Bolsonaro ou Moro, um dos dois 
está mentindo descaradamente. 
Vaga no STF teria sido objeto de 
compromisso entre presidente 
eleito e o então juiz?"; 
...do Valor Econômico: "Teto de 
gastos pode causar ‘um colapso 
social’ no Brasil, afirma Maia".

>> GIRO PELO TWITTER...

IMPORTÂNCIA
“A cultura tem que ser encarada 

como um segmento importante 
para a geração de renda, pois 
é responsável por 4,5% do PIB 
nacional”, declarou a governadora 
Fátima Bezerra ao participar da 
abertura do Seminário Motores do 
Desenvolvimento, que nesta 37ª 
Edição trouxe para o debate o tema 
“Arte e Cultura como instrumentos 
de desenvolvimento econômico”. 

PARTICIPAÇÕES 
O evento foi realizado nesta 

terça-feira, 14, no Hotel Escola 
Barreira Roxa. Danilo Santos de 
Miranda, diretor do Departamento 
Regional do Sesc São Paulo, a 
cantora Zélia Duncan e o presidente 
da Academia Norte-rio-grandense 
de Letras, Diógenes da Cunha Lima, 
foram os palestrantes.

FRANÇA
A Orquestra Sinfônica do Rio 

Grande do Norte traz a França 
para o palco do Teatro Riachuelo. 
Dia 21 de maio, às 20h, tem Terças 
Clássicas “Bijoux de France”, com 
entrada gratuita. Para a noite, o 
maestro da Orquestra, Linus Lerner, 
convida o clarinetista carioca, Lucas 
Ferreira e as potiguares Alzeny Nelo 
(soprano) e Ariadne Mendes (mezzo-
soprano). Primeiro lote de ingressos 
disponível no site www.osrn.com.br 
a partir do dia 14 e o segundo lote no 
dia do concerto na Galeria Fernando 
Chiriboga.

NOVIDADES
A Casacor Rio Grande do Norte 

chega a sua 5ª edição com o tema 
“Planeta Casa” em ambientes 
decorados para inspirar e encantar 
seus visitantes. Os franqueados 
Cesar Revorêdo e Luciano Almeida 
anunciam novamente o Aeroclube 
como palco da edição 2019, no período 
de 4 de setembro a 20 de outubro. 
Serão muitas as novidades deste ano 
para realização da grande mostra, 
que reúne o melhor do mundo da 
decoração, do design, da arquitetura 
e do paisagismo através dos mais 
importantes profissionais do Estado. 
A expectativa de público para a 
edição potiguar é de mais de 20 mil 
visitantes durante os 45 dias de 
exposição.

Vereadores Dickson Jr e 
Divaneide Basílio afixando 

materiais da "II Semana 
da Cidadania LGBT", que 

acontece desta segunda a 
sexta em Natal? Em tempo: 

a semana foi criada por 
lei de autorias de dickson 
Júnior (PSDB) e da então 

vereadora Natália Benavides 
(PT) e foi subscrita nessa 

legislatura  por Divaneide 
Basílio (PT)

Futuro reitor 
da UFRN Daniel 
Diniz e o vice-
governador 
Antenor 
Roberto 
discutindo 
sobre os cortes 
no orçamento 
da instituição 
pelo Governo 
Bolsonaro

Desfile Prada Resort 2020, 
em Nova York

Governadora Fátima 
Bezerra visitou o 

presidente da Câmara 
Municipal de Natal 

Paulinho Freire, com a 
presença do vereador 

Dickson Jr. Em pauta, a 
renovação do Fundeb

Assessoria Divulgação

Cedida

Instagram
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DE 27 A 29 DE JUNHO - SÃO PAULO

Inscreva-se em 
congresso.abraji.org.br

Ação tramitava na Justiça desde 2016

Reprodução / IStock

Por unanimidade, a Terceira 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça decidiu que, desde que não 
representem risco à incolumidade 
e à tranquilidade dos moradores, 
animais de estimação não podem 
ser proibidos em condomínios.

Os ministros acolheram recur-
so de uma moradora de Samam-
baia, cidade satélite de Brasília, 
que havia sido proibida de manter 
sua gata de estimação. Ela é en-
fermeira, e entrou com a ação na 
Justiça em 2016.

A decisão do STJ reformou 
acórdão do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal (TJDF) que havia 
entendido que as convenções e 
regimentos internos de condomí-
nios proibindo animais se sobre-
punham à vontade individual dos 

condôminos.
Para o relator, ministro Villas 

Bôas Cueva, a restrição é ilegítima, 
visto que condomínio não demons-
trou nenhum fato concreto apto a 
comprovar que o animal (gato) pro-
voque prejuízos aos moradores.

Decisão do STJ permite que animais de 
estimação sejam criados em condomínios 
Ministros acolheram recurso de uma moradora de Samambaia, cidade satélite de Brasília, que havia 
sido proibida de manter sua gata de estimação; decisão abre jurisprudência para todo o país

Sentença
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COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (HOLDING)

ADITAMENTO
A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 02 à Licitação Eletrônica Copel CLG190008/2018; 
Objeto: Prestação de serviços de engenharia para a elaboração de estudos do recurso eólico; 
Data da Sessão: Alterado o prazo de Recebimento das Propostas em www.licitacoes-e.com.br, 
até o dia 06/06/2019, às 09h00; Alterada a Disputa de Preços em www.licitacoes-e.com.br, para 
o dia 06/06/2019, às 09h15; O referido aditamento encontra-se à disposição dos interessados 
em www.copel.com e www.licitacoes-e.com.br; Informações: (41) 3331-2808.

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

FLORIANO VICENTE FERREIRA, CPF: 085.388.474-90, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e de-
rivados , localizada na Rua Pedro dos Anjos, n° 364, Cobé, Vera Cruz/RN, CEP 59.184-000.

FLORIANO VICENTE FERREIRA
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

SANDOVAL INOCÊNCIO CAMPELO, CPF: 037.137.804-47, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – IDEMA a Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de 
mandioca e derivados , localizada na Sítio Santa Cruz, s/n, Zona Rural, Vera Cruz/RN, 
CEP 59.184-000.

SANDOVAL INOCÊNCIO CAMPELO
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

VALDEMIRO GALDINO QUERINO, CPF: 429.146.474-68, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e deri-
vados, localizada na Sítio Ponta de Várzea, n°330, Zona Rural, Vera Cruz/RN, CEP 59.184-000.

VALDEMIRO GALDINO QUERINO
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

A SDM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 02.218.802/0001-06, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA, a Licença de Instalação e Operação para o Loteamento Jardim das Palmeiras, 
localizado na RN 160( av Jundiaí), Macaíba -RN.

Sanzia Pereira de Queiroz Freitas
Sócia Administratora

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Alto Posto Passa e Fica EIRELI, CNPJ 35.649.219/0007-96, torna público que ira requerer do 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE 
DO NORTE – IDEMA Licença de Regularização de Operação para uma Usina de Energia Solar 
em favor do empreendimento, Alto Posto Passa e Fica EIRELI, Localizado no Sit Alto Preto, 
S/N, Zona Rural, Lajes, RN CEP: 59535-000.

Angelo Jose Medeiros de Macedo
Proprietário

 A notária e Registradora Pública do Ofício Único da Comarca de Afonso Bezerra/
RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 145 da Corregedoria Geral 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte/RN, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ORDINÁRIO.

Solicitante: AGRÍCOLA FAMOSA LTDA (CNPJ 00.474.300/0002-93);
Área objeto da usucapião: “Uma área denominada “Fazenda São Borges II”, encravada neste 
Munícipio de Afonso Bezerra/RN, com uma área total de 66,89ha e Perímetro (m): 3.469,90 m, 
Código do Incra: 999.970.962.066-5, com as seguintes características: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice A4I-M-A931, de coordenadas N 9.396.485,50m e E 766.616,69m; 
deste, segue confrontando com MARIA DE LOURDES DA COSTA, com os seguintes azimutes 
e distâncias:  105°46' e 914,90 m até o vértice EO7-M-1626, de coordenadas N 9.396.233,36m 
e E 767.496,16m; deste, segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE, com os seguin-
tes azimutes e distâncias:  193°29' e 950,80 m até o vértice EO7-M-1623, de coordenadas N 
9.395.309,70m e E 767.270,61m; deste, segue confrontando com ESPÓLIO DE JOSÉ DOS 
SANTOS, com os seguintes azimutes e distâncias:  269°17' e 397,71 m até o vértice A4I-M-
-A933, de coordenadas N 9.395.306,53m e E 766.872,91m; deste, segue confrontando com 
ASSOCIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA PEDRO EZE-
QUIEL DE ARAÚJO, com os seguintes azimutes e distâncias:  347°37' e 626,57 m até o vértice 
A4I-M-A932, de coordenadas N 9.395.919,00m e E 766.740,73m;   347°38'49" e 579,92 m até o 
vértice A4I-M-A931, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui des-
critas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas 
no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum 
o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção U T M. Memorial descritivo elaborado a partir do levantamento topográfico do imó-
vel, conforme Planta e Memorial Descritivo devidamente assinado pelo técnico responsável Sr. 
Francisco Assis de Medeiros – Topógrafo - CREA-RN nº. 2101139359, com Código do Imóvel 
Rural perante o INCRA nº 999.970.962.066-5, Registrada no livro N° 2-I, do Registro Geral 
de Imóveis, às fls. 226, Matrícula 995, no Ofício Único de Afonso Bezerra/RN.”

Conforme o Art. 9 do Provimento 145-Corregeodria Geral do TJ/RN, ficam terceiros even-
tualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifes-
tar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Afonso Bezerra/RN, 03 de maio de 2019.
ANA KARLA MELO LIMA -   Notária e Registradora

 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL DE AFONSO BEZERRA-RN

RUA: BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, Nº 05, CENTRO - FONE: (84) 3533 – 2381
ANA KARLA MELO LIMA -  Tabeliã Pública

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DOS PRODUTORES DE 
FRUTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  FRUTCOOP

CNPJ: 19.526.196/0001-78 -  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 25 de maio de 2019, em primeira convocação às 07h00min, com a presença de 2/3 dos coopera-
dos, em segunda convocação às 08h00min, 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 09h00min, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim 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 – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Adminis-
tração e do Conselho Fiscal; 
V – Plano de Trabalho para o ano de 2019;
VI – Outros assuntos de interesse social.

Nota: Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados é de 65 associados

São Vicente/RN, 14 de maio de 2019

FRANCISCO CANINDÉ DA COSTA -  PRESIDENTE

DECLARAÇÃO
WPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
31.315.637/0001-09, com sede na Av. Praia de Ponta Negra, nº 8820, Bairro Ponta Negra, CEP 59.092-100, Natal/
RN, imóvel em legalização, neste ato representada por seu sócio, WILMAR FERREIRA MENESES DE SOUSA, 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 2001010056814 SSP/CE, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 016.108.573-30, residente e domiciliado na Rua Padre Guerra, nº 2735, Apto. 1005 T2L, Parquelândia, 
Fortaleza/CE, CEP 60.455-365 declara para devidos fins junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanis-
mo (SEMURB) e Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (STTU), que se responsabilizará e disporá do ser-
viço de manobrista no estacionamento do empreendimento supra citado, nos devidos horários de funcionamento

Natal, 14 de maio de 2019
WPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

WILMAR FERREIRA MENESES DE SOUSA - CPF:016.108.573-30

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00009/2019

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contrata-
ção de empresa para prestar serviços de desratização, desinfestação e dedetização no SEST 
SENAT Unidade B29 Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a 
proposta será no dia 30/05/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 29/05/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, s/n, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licita-
cao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A - 
CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 
17/05/2019, às 10:00 (dez) horas, em sua sede social, à Av. Capitão-Mór Gouveia, 3005 – Lago Nova,  
nesta capital, para deliberação da seguinte ordem do dia. 1) Apreciação do Relatório da Diretoria e 
Balanço Patrimonial encerrados em 31/12/2018 e demais Demonstrações Financeiras; 2) Destinação do 
Resultado do exercício; 3) Eleição do Conselho Fiscal; 4) Eleição de membros do Conselho de 
Administração; 5) Analise e aprovação do Novo Estatuto Social da Empresa, com base nas Leis 6.404/76 
e 13.303/2019 6) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ass.. FLÁVIO MORAIS - Dir. Presidente.
Natal 09 de maio de 2019.

 

O escritor potiguar José 
Maria da Silva Nascimento, 
de 26 anos, levou a menção 
honrosa do júri da 4ª edição 
do "Prêmio Literário Novos 
Talentos, Novas Obras em 
Língua", promovido pela 
União das Cidades Capitais 
de Língua Portuguesa (UC-
CLA).

O resultado final foi divul-
gado nesta terça-feira, 14, e 
trouxe como vencedor a obra 
“Praças”, do escritor portu-
guês António Pedro Correia. o 
concurso literário teve a par-
ticipação de 800 escritores.

A obra de José Maria da 
Silva Nascimento é intitula-
da de ‘Cidade de Cinzas’. 

Ele é natural de São Gon-
çalo do Amarante e também é 
servidor público federal. 

O livro é formado por um 
conjunto de contos. “Onde 
desolação, desencanto e mor-
te são o diapasão a que se 
mantém fiel esta linguagem 
exata, com descrições frias, 
frases curtas, imagens decep-
tivas. Um suicida, o desem-
prego; a doença, a cegueira, 
seja ela literal ou figurada, a 
síntese dos contos  passados 
no Brasil", traz a descrição 
feita do livro.

Autor potiguar é 
destaque em prêmio 
internacional de 
literatura 

Menção honrosa

Escritor José Maria da Silva

Reprodução
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença Prévia - LP, para o Parque Eólico EOL Potiguar C11 (Tourinho) – 60MW 
(10 aeros),  localizado na Vila Pernambuco, Zona Rural, no Município de São Miguel do 
Gostoso-RN.

Robert David Klein - Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença Prévia - LP, para o Complexo Eólico Potiguar B50, composto pelos: EOL 
Potiguar B 51 – 66MW (11 aeros) e EOL Potiguar B 52 – 54 MW (9 aeros),  localizado na Vila 
Mato Grosso, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein - Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença Prévia - LP, para os Parques Solares Serra do Mel I e II - compostos por  
60 (sessenta) inversores de 1.100 kW, totalizando 66 MW de potência (SdM I) e 20 (vinte) 
inversores de 1.100 kW, totalizando 22 MW de potência (SdM II) , localizado na Zona Rural do 
Município de Serra do Mel/RN.

Robert David Klein - Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença Prévia - LP, para o Parque Solar Salinas - 30 (trinta) inversores de 1.000 kW, 
totalizando 30 MW de potência, localizado na Zona Rural do Município de Areia Branca-RN.

Robert David Klein - Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a Licença Prévia - LP, para o Parque Eólico Filgueira 3 – composto por 7 aerogeradores, 
com 42MW de potência, localizado na Zona Rural do Município de Areia Branca-RN.

Robert David Klein - Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requeren-
do do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDE-
MA a Licença Prévia - LP, para o Parque Eólico EOL Potiguar A11 (Expansão Piauí) – composto 
por 7 aerogeradores, com 42MW de potência, localizado na Vila Piauí, Zona Rural, no Município 
de Areia Branca-RN.

Robert David Klein - Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 034/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

Pregoeiro Municipal.

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que 
irá realizar no dia 29/05/2019 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE VEICULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, 
MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS RODOVIARIOS E SECRETARIA MUN. DE ASSIST. 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. O edital e seus anexos encontra-se à 
disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça Jose Varela, nº 78, Centro, o edital 
na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Jesiel André Faustino da Silva

MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0186/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

Campo Redondo/RN, em 14 de maio de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Campo Redondo/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna 
público que promoverá em 03 de junho de 2019, às 10h00min, na sede da Prefeitura, a 
Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019, objetivando a contratação dos serviços de 
engenharia para execução das obras de drenagem superficial e pavimentação de vias 
públicas no Município de Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da 
Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário 
das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

Presidente da CPL

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

São Miguel do Gostoso – RN, 14 de maio de 2019.

TOMADA DE PREÇO - N° 004/2019

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MIGUEL DO GOSTOSO–RN, torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 
004/2019 e comunica que a sessão de abertura será no dia 03 de junho de 2019, às 09h30, em 
sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto é:  EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NA AVENIDA DOS ARRECIFES. Maiores 
informações pelo fone 0**84-3263-4181. – Edital disponível: www.saomigueldogostoso.rn.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

Antônio Marcos Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a licitação 
a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES DE 13 KG E 45 KG, MEDIANTE SISTEMA DE 
TROCA DE BOTIJÕES, DE FORMA EVENTUAL E PARCELADA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Data/hora/local: 27 de maio de 2019, às 16 Horas, Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 
28, 1ª Andar, Centro – Cep 59.584-000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos 
estão disponíveis na Comissão Permanente de Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, no 
Horário das 08h às 14h, no site http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

Thiago Antunes Bezerra - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 017/2019 – PMT

Touros/RN, 14 de maio de 2019.

Andrei Torres / ABC FC

O Comitê Organizador 
Local da Copa América e os 
gestores dos seis estádios que 
serão utilizados na competi-
ção anunciaram nesta terça-
-feira um ajuste na utilização 
das instalações no período 
que antecede o início do tor-
neio continental, que será em 
14 de junho.

O acordo entre as partes 
permitirá manter o equilíbrio 
entre a qualidade do gramado 
e o número de jogos realiza-
dos nas arenas, interferindo o 
mínimo possível nas ativida-
des dos clubes - Fluminense, 
Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, 
São Paulo, Corinthians e 
Bahia - durante a preparação 
para a Copa América.

A definição das datas 
possibilitará ao Comitê Orga-
nizador Local ter de 14 a 21 
dias alternados de resguardo 
do campo para o plantio da 
grama de inverno, conside-
rando a primeira partida de 
cada sede. No caso do está-
dio do Maracanã, no Rio de 
Janeiro, o novo gramado, 
trocado na última semana, já 
veio semeado com a grama de 
inverno de lavoura, portanto 
sem a necessidade de um 
período tão longo quanto as 
demais arenas.

Dentro deste período, os 
clubes farão uso dos estádios, 
como desejavam, e o impacto 
dentro das competições que 
disputam - Campeonato Bra-
sileiro, Copa do Brasil e Copa 
Sul-Americana - será o menor 
possível.

Conmebol libera 
estádios da Copa 
América para 
clubes até junho

Início do mês

Maracanã sediária a final da Copa

Divulgação



QUARTA-FEIRA, 15.05.2019Esportes16

Confirmada no final da tarde 
da última segunda-feira, 13, a saí-
da do treinador Ranielle Ribeiro do 
comando técnico do ABC gerou rea-
ções na torcida, imprensa e, princi-
palmente, no próprio elenco que era 
comandado por ele. Nas redes so-
ciais, pelo menos três jogadores se 
posicionaram sobre o desligamento 
de Ranielle.

A mensagem mais contundente 
– e enigmática – partiu do zagueiro 
Maurício. Contratado no início da 
temporada por indicação do próprio 
Ranielle (que lhe observou em jogos 
contra o ABC na temporada pas-
sada, quando ele ainda defendia o 
Salgueiro-PE), o defensor foi crítico 
ao se posicionar no Instagram pela 
saída do agora ex-treinador.

“No futebol, aprendemos mui-
tas coisas, onde quem faz o errado 
é aplaudido e quem faz o certo é o 
grande culpado. Deus sabe de todas 
as coisas. Obrigado, professor, por 
tudo”, digitou o camisa 3, titular 
absoluto do ABC desde a primeira 
partida da temporada e um dos 
atletas que mais se identificou com 
o torcedor nestes cinco meses.

Também pelo Instagram, o go-
leiro Edson, considerado porta-voz 
do elenco abecedista, agradeceu os 

três anos vividos ao lado de Raniel-
le. Quando o arqueiro chegou ao 
clube, Ribeiro ainda era prepara-
dor físico, tendo assumido o cargo 
de técnico somente em meados de 
2017, após grande confusão envol-
vendo salários atrasados e greve no 
elenco.

“Queria te agradecer por tudo 
que fez por mim nestes quase 3 
anos juntos. Além de um grande 
treinador que você é, também foi 
um grande amigo, um cara que me 
ajudou muito no momento que eu 
mais precisei. Deus abençoe sua 
longa caminhada. Logo você estará 
em um grande clube, porque é ca-
pacitado. Obrigado por tudo”, escre-
veu Edson.

Por fim, quem se manifestou foi 
o lateral-esquerdo Evandro. Con-
tratado junto ao Sport-PE já com a 
temporada em andamento, o atleta, 
hoje considerado reserva no elenco, 
também exaltou a capacidade de 
Ranielle em se relacionar com os 
jogadores, concluindo a mensagem 
com votos de felicidades.

“Exemplo de profissional e de 
ser humano. Não tenho dúvidas 
que chegarás nos grandes clubes 
do Brasil. Que Deus te abençoe por 
onde quer que passes”, escreveu o 
atleta, aplicando a mensagem so-
bre uma foto em que domina a bola 
num treinamento no CT e Ranielle 
aparece de relance, no fundo da 
imagem.

Zagueiro Maurício, goleiro Edson e lateral-esquerdo Evandro, jogadores do ABC

Jogadores do ABC reagem à demissão de 
Ranielle: “Quem faz o certo é culpado”
Maurício, Edson e Evandro foram ao Instagram manifestar solidariedade e gratidão ao agora ex-treinador abecedista; zagueiro 
foi o único a adotar tom mais crítico nas mensagens, levando a entender que o verdadeiro culpado da má fase não era Ranielle

Manifestações

Andrei Torres / ABC FC

 
 

1º LEILÃO: 29/05/2019 (QUARTA-FEIRA), ÀS 10:00 HORAS 
2º LEILÃO: 29/05/2019 (QUARTA-FEIRA), ÀS 14:00 HORAS 

  
PAGAMENTO PARCELADO EM ATÉ 30 MESES!   

DESCONTO DE 50% NO 2ºLEILÃO 
 
Área c/ 799.482m², próx. ao Rio Ceará-Mirim, Avenida Brisa de Genipabu, 1.200, Praia de 

Genipabu, (próx. ao trevo de acesso à Praia de Genipabu), CRI 9.981, Extremoz/RN, 
aproximadamente 30km de Natal/RN. 

 
1º Leilão por: R$ 7.994.825,00............................2º Leilão por: R$ 3.997.412,50 
  
ATENÇÃO OS LEILÕES OCORREM NO MESMO DIA E EXCLUSIVAMENTE ONLINE! 

  

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE EXTREMOZ/RN 
 

  confira em nosso site fotos e localização!        Stella A. Zanatta 
WWW.LEILOESRN.COM.BR  2020-4424 / 99166-4126        Leiloeira Publica Oficial          

 


