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A notória desvantagem logística do Rio Grande 
do Norte em relação a outros estados do Nordeste 
é uma situação tão grave quanto antiga. 

O tema foi objeto, inclusive, de uma entrevista 
publicada pelo Agora RN na edição desta quinta-fei-
ra com o empresário Marcelo Alecrim, cujo nome se 
fez nacionalmente a partir da união da sua ALE com 
a mineira SAT, criando uma das maiores distribuido-
ras de combustíveis do País.

Dito isto, é claro Marcelo Alecrim tem toda a au-
toridade para falar da péssima logística do RN que, 
segundo ele, nos transformou numa pequena ilha 
de atraso na comparação com outras capitais como 
Fortaleza, cujas dificuldades não parecem ter atrasa-
do o desenvolvimento.

De fato, somos uma ilha de pobreza, com 
poucos exemplos exitosos. A crise das passagens 
aéreas, somada aos demais problemas existentes, 
foi apenas cereja de um bolo cujo sabor desagra-
dável, em algum momento, haverá de provocar 
uma reflexão mais intensa. Eis a pergunta: trilha-
mos o caminho certo? De certo que não. Se o 
segredo de aborrecer é dizer tudo, então vamos 
aborrecer.

Na época em que o RN tinha o turismo e o ca-
marão e, mais tarde, os investimentos imobiliários 
como forças econômicas, nosso erro foi nos manter 

submissos ao individualismo, alimentando desu-
niões que se nutriram única e exclusivamente da 
política. 

O dinheiro entrou, mas não financiou o desen-
volvimento econômico. Simples assim. 

Quem assumia o poder, mais do que depressa, 
tratava de desfazer o que a administração anterior 
havia conquistado. E isto quando um governador e 
seu vice não rompiam logo depois da eleição, como 
foi no caso envolvendo a ex-governadora Rosalba 
Ciarlini e seu vice o também ex-governador Robin-
son Faria. 

Quando Robinson, desesperado com a situação 
fiscal do Estado, buscou tardiamente um pacto na 
Assembleia para superar a crise, todos sabem o que 
aconteceu. Perdemos um ano que agora faz toda a 
diferença.

A conclusão aponta vários caminhos a serem 
considerados. Todos eles, porém, esbarram na for-
ma como encaramos nossos próprios anacronismos 
– expressão do grego que indica um erro cronológi-
co, expressado pela falta de alinhamento, consonân-
cia ou correspondência com uma época.

Estamos atrasados no tempo ou simplesmente 
valorizando o atraso como uma qualidade quando 
ele é claramente um defeito? 

Eis aí algo a se pensar.

DESEMPREGO
A taxa de desemprego man-

teve-se estável no Rio Grande 
do Norte no primeiro trimestre 
deste ano, apontou a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicí-
lios (PNAD), do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), divulgada nesta quinta-
-feira. O índice ficou em 13,8%, 
representando estabilidade em 
relação ao trimestre imediata-
mente anterior.

SETOR PESQUEIRO
Acontece nesta sexta-feira, 17, 

na Assembleia Legislativa, uma 
audiência pública para debater os 
desafios e perspectivas do setor 
pesqueiro e aquícola no RN. Será 
a partir das 9h, com proposição 
do deputado estadual Souza Neto 
(PHS).

EXONERADO
O presidente do Instituto 

Nacional de Pesquisas e Estudos 
Educacionais (Inep), Elmer Vicen-
zi, foi demitido ontem. O órgão é 
responsável pelo Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Vicenzi 
é ex-delegado da Polícia Federal 
e assumiu após a demissão de 
Marcus Vinicius Rodrigues, que 
caiu porque resolveu acabar com 
a avaliação de alfabetização. 
Segundo o MEC, Vicenzi teria 
pedido demissão.

ACIMA DE TUDO
Após boicotes e protestos, o 

presidente Jair Bolsonaro recebeu 
o prêmio de personalidade do ano, 
oferecido pela Câmara de Comér-
cio Brasil-Estados Unidos, nesta 
quinta-feira em Dallas, no Texas. 
O evento de duas horas contou 
com um discurso de 11 minutos 
do presidente, uma continência 
prestada por Bolsonaro à ban-
deira americana e o bordão de 

A reflexão de Marcelo Alecrim e
o que podemos aprender com ela

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

governo refeito: “Brasil e Estados 
unidos acima de tudo”.

ANISTIA
O presidente em exercício, 

Rodrigo Maia, deve sancionar o 
projeto de lei que anistia multas 
aplicadas a partidos políticos 
aprovado pelo Congresso em 
abril. Esta deve ser a primeira 
vez desde 1995 que um presiden-
te autoriza a anistia a multas das 
siglas.

ACESSO À INFORMAÇÃO

Desde que a Lei de Acesso à 
Informação (LAI) entrou em vi-
gência, em 16 de maio de 2012, o 
Executivo federal já recebeu mais 
de 745 mil pedidos de informações 
via essa ferramenta. De acordo 
com balanço divulgado pela Con-
troladoria-Geral da União (CGU), 
desse total, 93,5% foram respon-
didas dentro do prazo legal.

EM ALTA
Em mais um dia de nervo-

sismo no mercado financeiro, a 
moeda norte-americana voltou a 

subir e fechou acima de R$ 4 pela 
primeira vez em quase oito me-
ses. O dólar comercial encerrou 
esta quinta-feira vendido a R$ 
4,037, com alta de 4 centavos.

PRISÃO
A Quarta Seção do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4) negou um recurso do 
ex-ministro José Dirceu, que bus-
cava a reversão de sua segunda 
condenação na Operação Lava 
Jato, e determinou que ele comece 
de imediato a cumprir a pena de 

“ Foram importantes, mas
não foram grandes"

Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, 
sobre protestos de anteontem
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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

8 anos e 10 meses pelos crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro.

PROPINA
A segunda condenação de 

Dirceu na Lava Jato foi proferida 
pelo então juiz federal Sergio 
Moro em março de 2017, quando 
o ex-ministro foi considerado 
culpado por ter recebido R$ 2,1 
milhões em propina proveniente 
de contratos na Petrobras, entre 
2009 e 2012.

ERRATA
O deputado estadual Herma-

no Moraes (MDB) esclareceu à 
Coluna que a audiência pública 
que ele vai promover na Assem-
bleia Legislativa no próximo dia 
23 não vai tratar exatamente 
da possibilidade de privatização 
da Caern. O debate, na verdade, 
será sobre a medida provisória 
aprovada no Congresso Nacional 
no início do mês que criou um 
marco regulatório para o sanea-
mento básico no País.

SANEAMENTO
Entre outros pontos, a 

proposta aprovada no Congresso 
determina que a regulamentação 
de águas e esgotos, hoje uma 
atribuição dos municípios brasi-
leiros, se torne responsabilidade 
do governo federal, através da 
Agência Nacional de Águas. Ela 
ficaria responsável por regular 
as tarifas cobradas e estabelecer 
mecanismos de subsídio para 
populações de baixa renda.

INICIATIVA
Segundo Hermano, a iniciati-

va da audiência surgiu após um 
encontro do deputado estadual 
com Sérgio Pinheiro, represen-
tando a Associação Brasileira das 
Empresas Estaduais de Sanea-
mento (Aesbe).



O general da reserva e depu-
tado federal Girão Monteiro (PSL) 
classificou os protestos realizados 
na quarta-feira em todo o País co-
mo uma pauta esquerdista. Para 
ele, o objetivo maior é tentar soltar 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Girão disse que o governo fe-
deral tem compromissos com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) e 
com a Lei Orçamentária Anual.

De acordo com ele, o não cum-
primento dessas obrigações pode 
gerar irregularidades. “É preci-
so  rigor no controle do uso dos 
recursos federais. Contingenciar 
não é cortar! Assim que o governo 

tiver saldo em caixa, o que poderá 
ocorrer com a aprovação da Nova 
Previdência e de uma Reforma 
Tributária, que também será feita 
em breve, o descontingenciamento 
ocorrerá”, ressaltou.

Já em relação aos bate-bocas 
do presidente Bolsonaro nas redes 
sociais, ele destacou que ele foi 
eleito com estes apoios. Justamen-
te por isso, Girão disse não ter ob-
jeção relacionada à forma com que 
ele se comunica com os brasileiros 
que o elegeram.

Sobre a reforma da Previdên-
cia, Girão disse apenas que as 
discussões estão se realizando na 

Comissão Especial na Câmar dos 
Deputados. “O Brasil precisa que 
esta reforma seja aprovada o mais 
rápido possível”, detalha. Quanto 
à postura dos partidos do chama-
do centrão - PP, PR, PSD, PTB, 
PRB, PSC, PROS, SD, PEN, PTN, 
PHS, PSL e PTdoB – que sempre 
mudam de opinião sobre a refor-
ma, ele disse apenas que foi eleito 
propugnando uma nova política, 
que também vem sendo praticada 
pelo presidente Bolsonaro, na qual 
não deve haver o toma lá dá cá. “O 
nosso compromisso é com o desen-
volvimento do país, sob o lema da 
ordem e progresso", encerra.

Tema por demais complexo, 
mormente pelos fatos ocorridos 
no Brasil afora na última déca-
da, o quinto constitucional, tido 
indevidamente por alguns como 
de escopo obsoleto, com a criação 
do Conselho Nacional de Justiça 
- CNJ, tem reclamado algumas 
reflexões, sobretudo para se fazer 
sobreviver esse importante e ainda 
imprescindível elemento de demo-
cratização da Justiça.

Primeiramente, é importan-
te esclarecer que, em sendo o 
Conselho Nacional de Justiça 
órgão de índole eminentemente 
administrativa, conforme pla-
taforma logística ditada pela 
própria Constituição Federal, 
o debate acerca da subsistên-
cia do Quinto é, ao meu sentir, 

um tanto exagerado e forçado. 
Afinal, com o Quinto, concebido 
a partir da Constituição de 1934, 
busca-se não só a representação ci-
dadã, mas, por evidente, a misci-
genação de pensamentos na ativi-
dade jurisdicional, trazendo-se ao 
lume o empirismo da defesa (por 
meio advocacia pública ou priva-
da) e da acusação (por intermédio 
do Ministério Público).

Partindo-se dessa ordem de 
ideias, conclui-se, até mesmo lógi-
ca, que o Quinto deve sempre tra-
duzir a vontade dos seus legítimos 
eleitores, não podendo conviver 
com anseios alheios e antidemo-
cráticos, os quais constituem de-
savergonhadamente a regra nos 
sufrágios levados a efeito para 
mandatos no executivo e legislativo. 

Todavia, e para a tristeza de todos 
aqueles que se engajam de forma 
única e exclusivamente represen-
tativa, a história tem mostrado 
que a escolha de membros pelo 
Quinto constitucional reflete, em 
um primeiro momento, apenas o 
desempenho do candidato como 
articulador político, sagrando-se 
vencedor o preferido da imprensa 
blogueira e de outras entidades 
igualmente mercantilistas, e nun-
ca o dos seus iguais.

E, quando as transparências, 
boa-fé e meritocracia conseguem, em 
lances isolados, sobrepujar o jogo de 
cartas marcadas por escroques, em 
um segundo momento, o nefasto viés 
politiqueiro entra em campo para, 
covardemente, fazer letra morta a 
vontade pura e casta da classe re-

presentativa, optando-se então por 
aquele que nada tem a contribuir 
na digna e nobre missão de simples-
mente “fazer justiça com justiça”.

O resultado das urnas consa-
gra tão somente o sentimento dos 
seus legítimos eleitores: os advoga-
dos do RN.

O Quinto, anteriormente, era 
o Quinto da ADVOCACIA e do 
MINISTÉRIO PÚBLICO, e não o 
atual Quinto dos blogueiros, em-
presários, políticos e oportunistas 
de plantão.

Desejo, do fundo da alma, que 
esses bons tempos retornem, sob 
pena de lançarmos no já assore-
ado rio da decência os postulados 
maiores de ética, moral e justiça, 
aprendidos nos primeiros anos de 
vida acadêmica.
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Deputado federal Girão Monteiro (PSL)

General Girão diz que os protestos pelo 
País se resumiram à pauta esquerdista

O Quinto Constitucional ontem e hoje

Para o deputado federal pelo PSL, contingenciar recursos não é cortar verbas das universidades 
públicas; parlamentar diz que governo tem compromissos com a Lei de Responsabilidade Fiscal

Crítica

José Aldenir / Agora RN

O presidente Jair Bolso-
naro disse nesta quinta-feira, 
16, que as investigações que 
recaem sobre seu filho, se-
nador Flávio Bolsonaro, são 
para atingi-lo. “Estão fazendo 
esculacho em cima do meu 
filho”, disse Bolsonaro nesta 
manhã, que colocou seu sigilo 
bancário “à disposição” para 
prestar explicações. “Querem 
me atingir? Venham pra ci-
ma de mim! Querem quebrar 
meu sigilo, eu sei que tem 
que ter um fato, mas eu abro 
o meu sigilo. Não vão me pe-
gar”, afirmou o presidente em 
Dallas, nos Estados Unidos.

Oito alvos da quebra de si-
gilo bancário e fiscal na inves-
tigação que mira o senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) 
já trabalharam no gabinete 
de seu pai, o presidente Jair 
Bolsonaro, quando este era 
deputado federal. Os nomes, 
que incluem uma irmã e uma 
prima de Ana Cristina Val-
le, ex-mulher de Bolsonaro, 
aparecem em decisão do juiz 
Flávio Itabaiana de Oliveira 
Nicolau, de 24 de abril, que 
listou 95 pessoas e empresas 
na investigação. 

O presidente disse que há 
uma “jogadinha” entre a TV 
Globo e o Ministério Público. 
“Pergunta para a Globo, é 
uma jogadinha, entre o MP e 
a Globo. É a jogadinha", disse.

“Eu abro meu 
sigilo, não vão 
me pegar”, diz 
Jair Bolsonaro

Sem medo

Presindente Jair Bolsonaro

José Aldenir / Agora RN

Hugo Lima
ADVOGADO
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INFORMATIVO 
SEMANAL

Médicos da prefeitura de 
Natal questionam alteração 
da jornada de trabalho

Parceria com seguradora 
deve oferecer planos de 
saúde mais atrativos para 
os médicos do RN

A categoria médica vinculada à secretaria 
Municipal de Saúde de Natal se reuniu 
em assembleia na última terça-feira (14), 
no Sindicato dos Médicos do RN, para 
discutir medidas que solucionem a falta 
de condições de trabalho e a alteração, 
através da portaria Nº 060/2019, da 
jornada de plantões para os servidores da 
saúde. Os profissionais discutiram as 
dificuldades do exercício profissional nas 
unidades hospitalares do município. 
Foram apontados no Hospital Municipal 
de Natal superlotação, falta de 
equipamentos e insumos. Na maternidade 
Leide Morais o número de pediatras é 
insuficiente para atender a demanda, além 
disso, na semana passada faltaram luvas e 
fios de sutura, o que ocasionou a parada 
nas cirurgias por um turno.  Já a 
maternidade Araken Irerê Pinto está com 

o elevador quebrado há dois anos, 
obrigando as parturientes a subir e descer 
escadas para o atendimento. Todas as 
situações apontadas durante a assembleia 
já são de conhecimento do secretário de 
saúde, George Antunes, que informou em 
audiências passadas procurar novas 
instalações onde possam funcionar o 
hospital Municipal e a maternidade 
Araken Pinto, já que a estrutura que é 
utilizada atualmente está realmente 
precária. Com relação a jornada de 
trabalho, a portaria publicada no dia 03 de 
maio pela SMS de Natal modifica de 10 
para 12 plantões para os servidores 
contratado por 40 horas.   O Sinmed RN 
se posiciona de forma contrária a este 
novo cumprimento de jornada de 
trabalho. “Já existiam acordos entre o 
Sinmed e secretaria de saúde para o 
cumprimento de 10 plantões. São acordos 
feitos ao longo de décadas”, afirma 
Geraldo Ferreira, presidente do Sinmed 
RN. Ferreira informa também que o 

sindicato solicitou audiência com 
George Antunes para tratar destas 
questões e que a orientação da 
entidade é de que as escalas devem 
ser mantidas como já vêm sendo 
feitas, com 10 plantões. Outros 
sindicatos da área da saúde serão 
chamados para atuar juntamente 
com o Sindicato dos Médicos para a 
discussão da alteração da jornada de 
trabalho.

>>Dia das Mães: O Sinmed 
realizou no último domingo 
(12) Missa em comemoração 
ao Dia das Mães com o Padre 
Stanley Dantas.

O Sindicato dos Médicos do RN 
quer levar cada vez mais serviços de 
qualidade e vantagens aos seus 
sindicalizados. Algumas parcerias 
estão sendo analisadas para integrar 
o Programa de Benefícios para os 
Médicos, o PROBEM. O Sinmed 
está em negociação com a Dunna, 
corretora de seguros, para oferecer a 
categoria planos de saúde com 
opções de mercado interessantes, 
melhores do que os planos 
individuais, com valores mais 
atrativos para os médicos do Estado. 
A ideia inicial é de que sejam 
oferecidas duas opções de planos: 

um forte no mercado local e um 
outro que possa contemplar a 
medicina dos principais hospitais do 
país. A preocupação do sindicato 
com este novo serviço oferecido se 
deve a grande procura dos médicos 
jovens que estão chegando ao 
mercado de trabalho e que buscam 
com frequência o Sinmed para saber 
se há alguma negociação neste 
sentido. Em breve o Sinmed 
anunciará mais novidades da 
parceria, que deve ser fechada em 
até 90 dias. Para ter acesso ao 
serviço, o médico deverá ser 
sindicalizado.

Novas turmas de informática do 
Sinmed estão com inscrições 
abertas. Mais informações: 

3222.0028 ou whatsapp 99934-9642. 

Para mais informações, entre em 
contato: (84) 3222-0028 (Natal) 
ou 9877-5890 (Mossoró).

>> Cartão de vantagens: O 
Sinmed já começou a entregar os 
cartões de vantagens Masterclin na 
sede do sindicato em Natal e 
Mossoró.  

________________________

________________________

sindicatodosmedicos.rn @sinmed.rn @sinmedrn (84) 98701 3795 Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) avaliou nega-
tivamente a atitude do Governo 
Federal ao reduzir os recursos das 
universidades e instituições pú-
blicas de ensino superior. Para o 
parlamentar, o presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) está se tornando um 
inimigo da Educação brasileira.

“Bolsonaro está se tornando o 
verdadeiro inimigo da Educação. 
Não estou fazendo acusações va-
zias. A iniciativa dele, em menos de 

cinco meses de gestão, deixa explí-
cito que o projeto dele é a destrui-
ção completa da educação pública 
e da pesquisa científica do nosso 
país”, criticou.

Na última quarta-feira, 15, 
manifestantes em todo o Brasil fo-
ram às ruas para protestar contra 
os cortes na Educação. Em reação, 
Bolsonaro afirmou que participan-
tes eram “idiotas úteis […] usados 
como massa de manobra de uma 
minoria espertalhona que compõe 

o núcleo das universidades fede-
rais”. Pimentel, em contrapartida, 
opinou que o presidente desconhe-
ce “a força do povo”.

“O presidente chamou de ‘idio-
tas úteis’ aqueles que lutam por 
seus direitos. O que ele não assume 
é o medo que tem da resposta que 
começa a chegar das ruas. Bolso-
naro ainda não entendeu a força do 
povo. Não tenho dúvida que o povo 
continuará lutando até que esse 
massacre à educação pública seja 

revertido”.
Ele lembrou que Bolsonaro 

tem apresentado consecutivos pro-
blemas no tocante à Educação. “O 
primeiro ministro teve uma breve 
passagem pelo MEC marcada por 
confusões, como a mudança dos 
livros didáticos e de como eles que-
riam revisar o golpe de 64, além de 
ter orientado que as escolas brasi-
leiras filmassem os alunos cantan-
do o Hino Nacional e os enviassem 
para o MEC”, finalizou. Deputado estadual Sandro Pimentel

“Bolsonaro está virando o inimigo da 
educação”, diz deputado Sandro Pimentel
Parlamentar potiguar avaliou de forma negativamente a atitude do Governo Federal ao reduzir os recursos das universidades e 
instituições públicas de ensino superior. Para o representante do PSOL, o presidente Bolsonaro desconhece a "força do povo" 

Declaração

José Aldenir/AgoraRN



O Governo do RN vai trabalhar 
para garantir o montante de R$ 
72 milhões para um novo projeto 
de investimentos na melhoria do 
trânsito na Avenida Engenheiro 
Roberto Freire, Zona Sul de Natal.

A decisão foi tomada pela go-
vernadora Fátima Bezerra após 
uma reunião da equipe do Governo 
com membros da Fecomércio-RN, 
Federação das Câmaras de Diri-
gentes Lojistas do RN (FCDL-RN) 
e representantes de diversas enti-
dades ligadas ao comércio, hotela-
ria, restaurantes e bares da região 
de Ponta Negra. A medida foi bem 
recebida pelos empresários, que 
são contra o projeto desenhado an-
teriormente.

Anunciado há uma década, o 
projeto original, que custou R$ 3 
milhões para confecção apenas do 
projeto básico e previa um custo R$ 

226 milhões, foi desmembrado na 
construção de três passagens infe-
riores de tráfego ao longo da via.

Esta semana, a Caixa Econô-
mica Federal comunicou ao Gover-
no que é necessário apresentar um 
novo projeto de execução dentro 
de 30 dias. A medida segue uma 
determinação do Ministério do De-
senvolvimento Regional. “Esse pro-
jeto nunca chegou a um consenso 
que pudesse atender a todos, mas 
nós vamos tentar recuperar o que 
for possível e modificar o uso dessa 
verba”, comentou a governadora.

Dentre as ideias discutidas na 
reunião estão a de investir a verba 
na recuperação asfáltica da aveni-
da, além de obras em vias parale-
las e mudanças na organização do 
trânsito, com base em documento 
entregue pelos sindicatos, associa-
ções e federações ao Governo.
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As especulações para a corrida 
à prefeitura do Natal já estão em 
pleno vapor. Sem grandes nomes 
para a disputa, somada às recentes 
derrocadas dos sobrenomes Alves 
e Maias – que perderam o prota-
gonismo ao longo dos últimos anos 
–, os demais partidos políticos já 
iniciaram as especulações para en-
contrar o “candidato ideal” para as 
eleições municipais de 2020.

Uma das legendas que estão à 
frente das postulações para o Palá-
cio Felipe Camarão é o Partido dos 
Trabalhadores (PT). Surfando nos 
números positivos da atual gover-
nadora Fátima Bezerra – segundo 
pesquisa do Instituto Consult, ela 
tem a gestão aprovada por 47,13% 
dos potiguares –, os petistas que-
rem emplacar, também, o futuro 
prefeito da capital. 

Vale lembrar que uma mesma 
legenda não ocupa os executivos do 
Estado e da capital potiguar desde 
2003. Foi quando o PSB ocupou as 
duas cadeiras. Em 2002, a então 
prefeita de Natal, Wilma de Faria, 
renunciou ao cargo para vencer 
eleições daquele ano e assumir o 
posto de governadora. Enquanto 
isso, o executivo municipal passou 
a ser ocupado por Carlos Eduardo 
Alves, que até então era o vice-pre-
feito. O duplo comando partidário 
permaneceu até 2009, quando Car-
los Eduardo deixou o PSB para se 

filiar ao PDT.
O Partido dos Trabalhadores 

tem, hoje, três nomes postulantes 
para a disputa: a deputada federal 
Natália Bonavides; o ex-deputado 
estadual Fernando Mineiro, que 
hoje é secretário estadual de Ges-
tão de Projetos; e, correndo por fo-
ra, o senador Jean Paul Prates.

Segundo fontes ouvidas pelo 
Agora RN, Natália Bonavides e 
Fernando Mineiro já se posiciona-
ram, ainda que não de forma pú-
blica, sobre a participação do pleito 
eleitoral. A expectativa é de que os 
dois declinem da disputa em 2020. 

A deputada federal Natália 
Bonavides, que está em sua pri-
meira legislatura, mostrou o desejo 
de encerrar o mandato, que vai se 
encerrar em 2022. A ideia é evitar 
possíveis desgastes políticos com 
uma eventual derrota nas urnas. 

Também para evitar desgastes, 
o ex-deputado Fernando Mineiro 
está propenso a declinar da corrida 
à Prefeitura do Natal. Ele, inclusi-
ve, já participou de duas disputas 
para as eleições municipais – em 
2012 e 2016 – e terminou na tercei-
ra colocação em ambas. A posição 
de Mineiro é continuar à frente 
da Secretaria de Gestão de Pro-
jetos e Articulação Institucional. 
Estão nas mãos dele os recursos 
do programa “Governo Cidadão”. 
Financiado pelo Banco Mundial, 

o projeto que atua para promover 
o desenvolvimento e para atrair 
investimentos no Rio Grande do 
Norte. 

Segundo uma fonte ouvida pe-
lo Agora RN, o nome que ganhou 
força para 2020 é o do senador 
Jean Paul Prates. Suplente da en-
tão senadora Fátima Bezerra até 
2018, ele assumiu a vaga com após 
ela ter sido eleita para o governo 
do Estado. De acordo com a fonte 
ouvida pela reportagem, da alta cú-
pula do PT, Jean Paul seria o nome 
de consenso na escolha do partido. 

A expectativa petista é de que a 
atual crise financeira do Rio Gran-
de do Norte seja saneada até o iní-
cio do próximo ano. Com isso, a dis-
puta eleitoral ficará mais aprazível 
para o eventual candidato petista. 
Mesmo que ainda pese contra Jean 
Paul Prates o fato de que ele ainda 
é desconhecido para boa parte da 
população. 

Até pensando nisso, para ga-
nhar mais prestígio diante dos 
possíveis eleitores, o senador Jean 
Paul Prates não se furta de partici-
par de eventos públicos. Já esteve 
em diversos eventos políticos em 
vários municípios do Rio Grande 
do Norte. Em Brasília, na última 
quarta-feira, 15, esteve presente 
dos protesto contra o contingencia-
mento dos recursos para as univer-
sidades públicas brasileiras. 

PT busca nome ideal para a disputa 
das eleições municipais de 2020
Partido dos Trabalhadores inicou as discussões para escolher nome de 
consenso para o pleito; senador Jean Paul Prates é o mais forte na disputa   

Corrida eleitoral

Deputada Natália Bonavides Fernando Mineiro, titular da Segai Senador Jean Paul Prates

José Aldenir/AgoraRN José Aldenir/AgoraRN José Aldenir/AgoraRN

Governo quer R$ 72 milhões para 
reestruturar a Roberto Freire

Infraestrutura
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O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), terá de administrar o inevitável desgaste po-
lítico decorrente da citação ao seu nome na delação de 
Henrique Constantino, um dos chefões da GOL, mas 

não há o que temer do ponto de vista penal, segundo 
importantes criminalistas, advogados de outros perso-
nagens, que tiveram acesso à íntegra dos depoimentos. 
“O que há é muito fraco”, disse um deles.

Delação que cita Maia é fraca, 
dizem criminalistas

Deputado do Novo investigado por auxílio-moradia

DOAÇÃO ELEITORAL
No capítulo Rodrigo Maia, Henrique Cons-

tantino relatou à força-tarefa da Lava Jato uma 
suposta doação a campanha eleitoral.

BENEFÍCIO FINANCEIRO
O trecho da delação sobre Maia fala em “bene-

fício financeiro” recebido da Associação Brasileira 
de Empresas Aéreas, mas não cita valores.

PROPINA ANTECIPADA
O MPF tem interpretado doações como 

corrupção ou antecipação de propina, mas a tese é 
controversa nos tribunais.

CASO A CASO
O Supremo Tribunal Federal analisa caso a 

caso, mas em alguns casos doações eleitorais têm 
sido consideradas propina antecipada.

LUCRO ERRADO
O lucro de R$11,1 

bilhões do BNDES no 
primeiro trimestre é quase 
o dobro dos R$6,7 bilhões 
de todo o ano de 2018. 
Não se deve à melhoria da 
eficiência, mas à venda de 
participações societárias.

OLHA QUEM ERA
Faixas de “Lula livre” e 

“não à reforma da Previ-
dência”, nos protestos pela 
Educação, quarta (15), 
mostram exatamente os 
“militantes idiotas úteis” 
aos quais o presidente Jair 
Bolsonaro se referiu.

TAPIOCA CUSTA CARO
Do jeito que atacou os 

“cortes”, na Câmara, o 
ex-ministro Orlando Silva 
(SP) parece não perceber 
que o País quebrou em 
razão de atitudes como a 
dele, que usou dinheiro 
público até para pagar 
tapioca.

DINHEIRO VOLTARÁ
O vice Hamilton 

Mourão prevê a reforma 
da Previdência para “final 
de julho, início de agosto”. 
Para ele, após a reforma, 
os “recursos vão voltar 
inclusive para universi-
dades e outros setores do 
governo”.

RECESSO NO MEIO
O ministro Paulo 

Guedes (Economia) revelou 
a jornalistas em Dallas que 
os presidentes da Câmara 
e do Senado têm a intenção 
de aprovar a reforma da 
Previdência em dois meses. 
O problema é o recesso.

FÚRIA NO PLENÁRIO 
Maria do Rosário 

(PT-RS) saiu bufando do 
plenário da Câmara, após 
o deputado Marcos Pereira 
(PRB-SP) travar o bullying 
contra o ministro Abraham 
Weintraub (Educação). 
Pensou que ainda era 
governo...

PODER SEM PUDOR

PEGADINHA EM PLENO VOO
O empresário potiguar Flávio Rocha era 

candidato a presidente pelo PL, em 1994, 
quando ofereceu carona ao então líder do 
PT na Câmara, José Fortunati, entre Porto 
Alegre e Brasília. Após a decolagem, o petis-
ta puxou conversa: “Bom avião, Flávio... De 
quem é?”Flávio respondeu, sério: “É do (de-
putado) João Alves” – disse, referindo-se ao 
célebre “anão” – ele me emprestou enquanto 
passa a confusão do Orçamento...” Fortunati 
gritou ao piloto, sem perceber a pegadinha: 
“Dá para me arrumar um paraquedas?” 
Após as gargalhadas, Rocha explicou que o 
jatinho era seu havia dez anos.

O Conselho de Ética do partido Novo in-
vestigará o deputado federal Alexis Fonteyne 
(SP) por uso indevido de auxílio-moradia, con-
tra o que dispõe o Programa para Um Novo 
Brasil. Além disso, ele não assinou o termo de 

compromisso, conforme determina o Comitê 
2018. No referido documento, o candidato se 
“abstém da utilização do auxílio-moradia”. O 
requerimento foi apresentado pelo advogado 
Rafael Dimitrie Boskovic.

MAU EXEMPLO
Dos oito deputados eleitos pelo Novo, Alexis 

Fonteyne é o único que recebe auxílio-moradia, o 
que tem incomodado seus correligionários. 

CONDUTA SUSPEITA
O documento pede investigação ainda do 

diretório estadual do Novo em São Paulo, e do seu 
presidente, Fernando Meira. 

‘NÃO É PRIVILÉGIO’
Alexis se explica: “Sei distinguir muito bem 

entre um privilégio e um benefício e por isto nunca 
fiz campanha contra o auxílio-moradia”.

PERDERAM VALIDADE
Duas medidas 

provisórias do gover-
no Temer perderam 
validade. Uma auto-
riza doações de R$15 
milhões a órgãos das 
Nações Unidas e outra, 
essencial, que criava a 
região metropolitana 
de Brasília.

ELEIÇÕES E FAKE NEWS
O Tribunal Supe-

rior Eleitoral realiza 
até esta sexta (17) 
um seminário inter-
nacional sobre fake 
news e eleições. Com 
apoio da União Eu-
ropeia, o evento terá 
painéis com repre-
sentantes do Twitter 
e OEA.

PENSANDO BEM...
...poderia um idiota 

ser útil de alguma 
maneira?

A vida vai seguir 
seu curso normal”

Hamilton Mourão
Vice-Presidente, prevê “volta de 
recursos” após aprovar a nova 
Previdência

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto
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A população natalense que 
quiser utilizar o transporte público 
na capital provavelmente terá que 
desembolsar mais para poder pas-
sar pela catraca. Foi definido nesta 
quinta-feira, por 13 votos a favor 
e 7 contrários, novo aumento no 
preço das passagens de ônibus pelo 
Conselho Municipal dos Transpor-
tes de Natal. Para entrar em vigor, 
o reajuste da tarifa precisa de auto-
rização do prefeito Álvaro Dias, por 
meio de decreto.

Atualmente, a tarifa custa R$ 
3,65. Caso Álvaro Dias autorize 
o reajuste, os usuários terão duas 
modalidades de pagamento com 
preço aumentado. Para quem 
quiser pagar em dinheiro, o valor 
da passagem subirá para R$ 4,00 

(acréscimo de 6,7%). Já para aque-
les que utilizam o cartão, o preço a 
ser pago será de R$ 3,90.

O encontro que definiu o au-
mento das passagens de ônibus foi 
marcado por forte bate-boca entre 
a secretária municipal de Mobili-
dade Urbana, Elequicina Santos, e 
vereadores.

Em certo ponto, a secretária se 
irritou com o protesto dos parlamen-
tares e dirigiu-se a eles afirmando 
que os vereadores só "mandavam" 
na Câmara, no Conselho não.

A única contrapartida imposta 
às empresas foi a entrega de um 
micro-ônibus para o transporte 
chamado de porta-a-porta. Este é 
destinado a pessoas que possuem o 
benefício da gratuidade. Única contrapartida imposta às empresas foi a entrega de um micro-ônibus

Conselho de Transportes aprova aumento 
das passagens de ônibus para R$ 4,00
Encontro que definiu o aumento das tarifas foi marcado por intenso bate-boca entre a secretária 
municipal de Mobilidade Urbana, Elequicina Santos, e vereadores. Reajuste precisa de aval do prefeito

Em Natal

José Aldenir / Agora RN

O superintendente do Servi-
ço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Rio Grande do Norte 
(Sebrae-RN), Zeca Melo, classifi-
cou como extremamente acertada 
a medida do governo federal na 
elaboração do decreto que desbu-
rocratizou e simplificou a abertura 
de empresas. No dia 30 de abril, o 
presidente Jair Bolsonaro assinou 
uma medida provisória batizada 
de “Liberdade Econômica”, que 
alterou legislações sobre pequenos 
negócios e startups - empresas ini-
ciantes - para reduzir a burocracia.

Por se tratar de uma medida 
provisória, as novas regras entra-
ram em vigor logo após a publi-
cação no Diário Oficial da União. 

Agora, o Congresso Nacional tem 
até 120 dias para aprovar o texto. 
Do contrário, as mudanças na le-
gislação perderão o valor. A medida 
provisória tem 14 páginas contendo 
um conjunto de medidas para des-
travar a economia, ou seja, ações 
para simplificar a vida das empre-
sas. “Sem dúvida vai agilizar a vida 
dos empresários e contribuir para 
a geração de empregos que o País 
tanto precisa”, disse Zeca Melo.

Os resultados que a MP intitu-
lada como “Liberdade Econômica” 
vão produzir no Rio Grande do Nor-
te serão discutidos na Semana do 
Microempreendedor – evento que 
o Sebrae promoverá em Natal en-
tre os dias 20 e 24 deste mês.  “Há 

também um decreto da Prefeitura 
do Natal que agiliza a situação”, 
acrescentou. Quando questionado 
sobre a transparência do Sistema 
S que vem sendo polemizada pelo 
governo federal por meio do minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, 
Zeca Melo foi direto: “Em matéria 
de transparência, tiro nota 10”.

Sobre a reforma da Previdên-
cia, Zeca Melo destacou que se tra-
ta de uma necessidade para o País 
para atrair mais investimentos 
externos. Ele se mostrou otimista 
quanto aos rumos da reforma, dis-
se que as discussões são naturais e 
fazem parte do processo democrá-
tico e aconselhou o governo do Es-
tado a começar a fazer mais coisa.

Diretor do Sebrae afirma que nova MP vai 
"agilizar a vida dos empresários" do RN

Empreendedorismo

Superintendente do Sebrae, Zeca Melo

José Aldenir / Agora RN

O Governo do Estado 
protocolou na Assembleia 
Legislativa o projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício de 
2020. O conteúdo do projeto 
aponta parâmetros afinados 
ao contexto econômico e fis-
cal do Rio Grande do Norte.

“O foco da LDO é realis-
mo orçamentário e controle 
de crescimento das despesas. 
Nossa meta é, no médio pra-
zo, levar as despesas ao pa-
tamar inferior às receitas e, 
ao mesmo tempo, recompor 
nossa capacidade de investi-
mento com recursos próprios 
e voltar a ter capacidade de 
obtenção de financiamento 
de longo prazo”, pontuou o 
secretário de Planejamento 
e Finanças, Aldemir Freire.

Uma inovação do pro-
jeto diz respeito ao teto de 
crescimento do duodécimo 
repassado aos poderes e re-
gras para a compensação de 
eventuais superávits finan-
ceiros obtidos com os recur-
sos desses duodécimos. Em 
resumo, o novo parâmetro 
sugere crescimento do duo-
décimo vinculado a 70% do 
crescimento da Receita Cor-
rente Líquida ou à inflação. 
A nova LDO também deter-
mina que sobras financeiras 
de um ano sejam “abatidas” 
nos repasses financeiros dos 
anos seguintes.

Governo do
RN encaminha
Lei de Diretrizes 
Orçamentárias

Assembleia

Governadora Fátima Bezerra

José Aldenir / Agora RN
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 17 de maio a 19 de maio de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de 
cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes 
no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET 
(Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. 
Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS DE 17/5/2019 A 19/5/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 17/5/2019 A 19/5/2019OFERTAS DE DIAS03

%
Cartão Makro

o melhor
preço

ALFACE CRESPA OU AMERICANA Unidade

1,59
UNID.

R$

OU AMERICANA 0,89
MAÇO

R$

COENTRO 
OU CEBOLINHA

Maço

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

www.makro.com.br

COENTRO 

ALFACE CRESPA 

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO

7,25
PCT.

R$9,39
PCT.

R$

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

0,96
GARRAFA

R$

Queijo 
coalho 
Biana
Peça

Salsicha hot 
dog Seara
Pacote c/ 500g 

21,90
KG

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Embalagem c/ 
12 latas c/ 350ml

2,29
LATA

R$

Café Santa Clara 
Pacote c/ 250g

3,99
PCT.

R$

Linguiça 
calabresa Seara
Pacote c/ 400g

Bisteca 
suína 
congelada 
Sadia

3,29
UNID.

R$

2,29
UNID.

R$ 2,49
UNID.

R$

11,29
PCT.

R$

18,89
UNID.

R$

18,89
UNID.

R$ 18,89
UNID.

R$ 12,99
UNID.

R$

12,19
UNID.

R$ 29,90
UNID.

R$

Sabonete Turma da Mônica
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 75g

Sabonete Baby 
Johnson & Johnson
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 80g

Sabonete de glicerina 
Bebê Granado
Unidade c/ 90g

Lenço umidecido 
Classic Huggies
Pacote c/ 48 unidades

Sabonete líquido 
Johnson & Johnson  
Diversos tipos, 
unidade c/ 400ml

Shampoo Baby 
Johnson & Johnson  
Diversos tipos, 
unidade c/ 400ml

Lavanda Baby 
Johnson & Johnson  
Unidade c/ 200ml

Sabonete líquido de 
glicerina Bebê Granado
Unidade c/ 250ml

Shampoo Suave Huggies
Embalagem promocional, 
Leve 400ml Pague 350ml

Manta microfi bra bebê  
Diversas estampas, 76x110cm

7,99
KG

R$Peito de 
frango 
congelado
A partir de

Feijão-carioca 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg

5,99
PCT.

R$

Vodka Orloff
Garrafa c/ 1L

23,90
GARRAFA

R$

20,90
GARRAFA

R$

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de

15,29
KG

R$ 10,89
KG

R$

14,89
PCT.

R$

Vinho tinto 
suave Pérgola
Garrafa c/ 1L

Cerveja Bohemia
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 355ml

3,25
GARRAFA

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS E É 
RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 

IDADE OU MAIS.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS E É 
RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 

IDADE OU MAIS.

Farinha láctea Maratá
Pacote c/ 230g

Leite em pó Italac
Pacote c/ 800g

Cereal Mucilon
Pacote c/ 230g

2,99
PCT.

R$ 4,49
PCT.

R$

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

169,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.
FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Oferta válida para produtos do mesmo tipo e marca.

Amaciante concentrado Comfort
Diversas fragrâncias, unidade c/ 500ml

Limão Taiti
Granel 2,29

KG

R$

Cebola
Granel

Abacate
Granel2,29

KG

R$ 3,39
KG

R$

Macaxeira
Granel

Chuchu
Granel 1,99

KG

R$1,69
KG

R$

Batata doce rosada
Granel 2,19

KG

R$

com gás
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Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 17 de maio a 19 de maio de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de 
cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes 
no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET 
(Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. 
Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS DE 17/5/2019 A 19/5/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 17/5/2019 A 19/5/2019OFERTAS DE DIAS03

%
Cartão Makro

o melhor
preço

ALFACE CRESPA OU AMERICANA Unidade

1,59
UNID.

R$

OU AMERICANA 0,89
MAÇO

R$

COENTRO 
OU CEBOLINHA

Maço

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

www.makro.com.br

COENTRO 

ALFACE CRESPA 

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO

7,25
PCT.

R$9,39
PCT.

R$

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

0,96
GARRAFA

R$

Queijo 
coalho 
Biana
Peça

Salsicha hot 
dog Seara
Pacote c/ 500g 

21,90
KG

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Embalagem c/ 
12 latas c/ 350ml

2,29
LATA

R$

Café Santa Clara 
Pacote c/ 250g

3,99
PCT.

R$

Linguiça 
calabresa Seara
Pacote c/ 400g

Bisteca 
suína 
congelada 
Sadia

3,29
UNID.

R$

2,29
UNID.

R$ 2,49
UNID.

R$

11,29
PCT.

R$

18,89
UNID.

R$

18,89
UNID.

R$ 18,89
UNID.

R$ 12,99
UNID.

R$

12,19
UNID.

R$ 29,90
UNID.

R$

Sabonete Turma da Mônica
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 75g

Sabonete Baby 
Johnson & Johnson
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 80g

Sabonete de glicerina 
Bebê Granado
Unidade c/ 90g

Lenço umidecido 
Classic Huggies
Pacote c/ 48 unidades

Sabonete líquido 
Johnson & Johnson  
Diversos tipos, 
unidade c/ 400ml

Shampoo Baby 
Johnson & Johnson  
Diversos tipos, 
unidade c/ 400ml

Lavanda Baby 
Johnson & Johnson  
Unidade c/ 200ml

Sabonete líquido de 
glicerina Bebê Granado
Unidade c/ 250ml

Shampoo Suave Huggies
Embalagem promocional, 
Leve 400ml Pague 350ml

Manta microfi bra bebê  
Diversas estampas, 76x110cm

7,99
KG

R$Peito de 
frango 
congelado
A partir de

Feijão-carioca 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg

5,99
PCT.

R$

Vodka Orloff
Garrafa c/ 1L

23,90
GARRAFA

R$

20,90
GARRAFA

R$

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de

15,29
KG

R$ 10,89
KG

R$

14,89
PCT.

R$

Vinho tinto 
suave Pérgola
Garrafa c/ 1L

Cerveja Bohemia
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 355ml

3,25
GARRAFA

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS E É 
RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 

IDADE OU MAIS.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS E É 
RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 

IDADE OU MAIS.

Farinha láctea Maratá
Pacote c/ 230g

Leite em pó Italac
Pacote c/ 800g

Cereal Mucilon
Pacote c/ 230g

2,99
PCT.

R$ 4,49
PCT.

R$

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

169,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.
FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Oferta válida para produtos do mesmo tipo e marca.

Amaciante concentrado Comfort
Diversas fragrâncias, unidade c/ 500ml

Limão Taiti
Granel 2,29

KG

R$

Cebola
Granel

Abacate
Granel2,29

KG

R$ 3,39
KG

R$

Macaxeira
Granel

Chuchu
Granel 1,99

KG

R$1,69
KG

R$

Batata doce rosada
Granel 2,19

KG

R$

com gás
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Naquela hora agônica, feita de um longo sofrimen-
to que batia lentamente as horas do fim, caiu nos olhos 
o aviso terrível numa crônica de Dorian Jorge Freire. 
Como se o seu desespero abrisse uma chaga de dor 
no silêncio da cidade: ‘Myriam agoniza’. Era verdade. 
Mas, só a ele coube a terrível coragem de dizer que 
ela estava morrendo. E tão suavemente quanto os seus 
próprios versos. Como se tudo ela deixasse aqui, e 
carregasse apenas a dor calma de suas mãos cansadas 
dos dias e das noites que roubavam sem glória seus 
últimos instantes de resignação. 

Às vezes penso, cavando na consciência a esperan-
ça do perdão, que o silêncio da cidade não era de cava-
lões correndo, numa clara alusão ao poema de Manuel 
Bandeira, ‘na disparada que não leva a nada’, como 
escreveu Dorian. Ao mesmo tempo, penso o pior: não 
estávamos prontos para a compreensão de que uma 
poetisa nos deixava, depois de um longo padecimen-
to, carne a carne, num imenso sofrimento. Despediu-se 
numa hora aparentemente de alegria banal e, no en-
tanto, ainda hoje moram no abandono daquela casa 
em ruínas os versos de sua poesia, tão viva e tão bela, 
nos seus ais que a nenhum de nós foi dado ouvir. 

Lembro como se fosse agora. E nem sei se era car-
naval: Dorian reclama de uma alegria que passa. Dos 
blocos, dos índios e maracatus. Quando avisa, ferino 
como um punhal afiado: ‘Eu estou avisando. Alertando, 
advertindo’. E enfia a faca só lâmina, como no verso 
agudo de João Cabral, tocando os sinos tristes do cor-
vo agourento de Edgar Alan Poe: ‘Nunca mais. Nunca 
mais’. A poetisa Myriam Coeli estava morrendo em al-
gum lugar da sua vila, e as ruas cheias de uma alegria 
como se não coubesse nas suas almas que são suas 
veias, a canção de despedida... tão tristemente a correr, 
afogando-se nas águas mudas do rio.

Dorian acompanhou os últimos dias e as últimas 
horas de Myriam Coeli ao longo de três crônicas, no 
seu desespero existencial e humano que um intelectual 
pode sentir com sua alma de cronista, esse anotador 

de alegrias e tristezas. Um lirismo contido. Sufocado. 
Como se fosse uma hora proibida para falar de poe-
sia. Mas, era uma poetisa que morria. Uma vida que 
se esvaía, depois de esvair-se em versos, ela que um 
dia, num calmo desespero e numa confissão delicada, 
disse acreditar na fraternidade da própria morte como 
a última esperança.

Na primeira crônica, Dorian avisa, como uma ave, 
não de mau agouro, mas triste, triste, a gritar sobre 
os telhados da cidade: Myriam está morrendo! Como 
se os últimos silêncios da poetisa cavassem abismos 
na sua própria ausência, perdida na sua vida que ia fi-
cando distante. No seu olhar humano, o cronista salta 
de sua própria solidão para avisar que uma poetisa, 
àquela hora do dia, na solidão mais absoluta, iniciava 
a sua viagem. A repetir, no se mistério de um segredo 
sublime feito das palavras nuas, com as quais avisou 
sua ‘pobre e vã alegria de viver’.

No domingo seguinte, oito dias depois, na segun-
da crônica de Dorian, Myriam ainda agoniza no silen-
cioso calvário das almas que sofrem. E ele, Dorian, sem 
sossego. A pedir perdão em nome da cidade sem ouvi-
dos, sem olhos, feita dos que iam e vinham nos dias de 
um carnaval anunciado. Todos viviam a vida dos dias 
comuns, de agitações bandeiriamente sem finalidade. 
Todos os que acordavam, trabalhavam, iam e voltavam 
para casa, e nem sequer notavam que em algum lugar 
uma poetisa, entre vivência e sobrevivência, vivia a pro-
funda solidão da morte.

 Na crônica seguinte, a terceira estação, a úl-
tima: ‘Myriam descansa’. O cronista lembra que avisou. 
Alertou para a indiferença dos que viviam como se 
nada estivesse acontecendo em alguma rua antiga da 
cidade. E ele olha a morte como ninguém nunca olhou. 
E conclui: ‘Morre-se sozinho’. E pergunta: "Haverá entre 
o mundo e o céu verdade mais grave?". E fecha, sin-
gelo e belíssimo, também numa cerimônia de adeus: 
‘Deixou de ser Myriam Coeli. Readquiriu sua identidade 
eterna: Maria do Céu’. 

Myriam do Céu

serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
BRILHO

O natalense Ricardo Trinda-
de, professor, doutor em geologia, 
eleito para a Academia Brasileira 
de Ciências na cadeira Ciências 
da Terra. Ele foi professor em 
Toulouse e Paris, na Sorbonne.

PODER
A editora Vozes continua a 

publicação no Brasil da obra de 
Byung-Chul Han. Traduziu o 
ensaio ‘O Que é Poder?’. Byun-
g-Chul é um coreano, professor 
da universidade de Munique, 
Alemanha. 

TOQUE
O consultor de empresas 

José Bezerra Marinho coordena 
um workshop com diretores e 
gestores do Hemolab. A idéia é 
virar o jogo para mexer no time 
que vence e fazê-lo ainda mais 
vencedor.  

USO
Cassiano Arruda tem razão 

e está no seu Território Livre: ao 
criar um novo cruzamento na Av. 
Salgado Filho, com um sinal, a 
STTU só beneficiou a Igreja Uni-
versal, em detrimento da cidade.

ABUSO
Sem um plano diretor de 

mobilidade de verdade, voltado 
para fazer o transito fluir, o 
objetivo da STTU tem sido opta 
pelo abuso e não pelo bom uso 
de um trânsito urbano que a 
cada dia piora. 

ALIÁS
A faixa exclusiva para ônibus, 

na grande maioria do tempo, é 
ociosa, ao longo da Av. Hermes 
da Fonseca/Salgador Filho. 
Retarda mais o fluxo. O que, 
aliás, é a grande característica do 
sistema. 

GUARDAS
Falar da ausência de guardas 

municipais atuando para evitar o 
fechamento dos principais sinais 
nos horários de pico? Inútil. Os 
amarelinhos são esfuziantes de 
cor e apagados de ação eficiente.

PALCO

ERRO
A performance e, depois, a 

reação final do governo contra 
aos protestos nas ruas, legou 
apenas ao governo um grande 
erro. Fortaleceu a oposição e 
mostrou a sua incapacidade de 
fazer política. 

SOCO
Direto, forte e certeiro, na 

ponta do queixo, a frase de Rober-
to Amaral que vale como um soco 
fatal: ‘O governo ficou velho aos 
cinco meses’. Para ser mais justo: 
o governo já nasceu velho.

CÓCORAS
A luta de algumas intelec-

tuais, como Vanessa Barbara, 
vai bem além da conta: para 
ela, parir de cócoras é um ato de 
resistência ao uso indiscriminado 
da cesariana. E as feministas 
aprovam? 

ESTILO
A declaração do presidente 

Jair Bolsonaro acusando de 
idiotas os que protestam contra o 
corte de verbas da educação, não 
é loucura. Embora até pareça, 
tem certo método, como em 
‘Hamlet’. 

LIÇÃO
O bolsonarismo aprendeu a 

lição perversa com Steve Bannon, 
o ex-assessor fascista de Donald 
Trump: é agredir, divulgar van-
dalismo, desqualificar. Perfeito, 
se o país não estivesse no abismo.

QUEM?
O tema de capa da revista Cult 

é sobre Walter Benjamin e a en-
trevista principal é com o escritor 
Ignácio de Loyola Brandão: “Este 
país não é conhecido por nenhum 
dos políticos de Brasília”.

UFA!
Nem Olavo de Carvalho, o 

iluminista das trevas, indicador 
de dois ministros, cavaleiro da 
Ordem do Barão do Rio Branco, 
aquenta mais o tranco. Anun-
ciou que vai deixar o debate 
político. Ufa!

CAMARIM

“ “O governo de vossa
excelência gosta de
armas e não de livros”
Alessandro Molon,
professor, deputado federal (PSB).

Divulgação
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PALESTRANTES

 Os desafios da modernização da escola

12 e 13 / Jul
PRAIAMAR - NATAL|RN

O MAIOR CONGRESSO 
EDUCACIONAL DO NORTE NORDESTE 

LEANDRO KARNAL
PALESTRA COM 

O compositor, cantor, multi-ins-
trumentista e escritor Humberto 
Gessinger apresenta neste sábado, 
18, em Natal o seu novo show: Dois 
Trios. O espetáculo acontece à noi-
te, no Teatro Riachuelo. Ingressos 
ainda estão à venda na bilheteria 
do teatro e no site www.uhuu.com.

Dois Trios apresenta uma 
formação distinta. A abertura do 
show é com um trio acústico, onde 
Humberto toca violão, viola caipi-
ra e harmônicas, acompanhando 
por Paulinho Goulart no acordeon 
e Nando Peters no baixo acústi-
co. Em um segundo momento, o 
artista segue para um power trio 

“plugado”, se apresentando no 
baixo elétrico, guitarra e teclados, 
acompanhado por Rafa Bisogno na 
bateria e Felipe Rotta na guitarra. 
Ao final do espetáculo, os dois trios 
se encontram no palco.

No repertório, estão sucessos 
dos 34 anos de carreira do cantor, 
uma união entre clássicos, músi-
cas inéditas e releituras que enfa-
tizam o registro ao vivo. “Humber-
to e Dois Trios, Dose Dupla, Dois 
em Um, O Dobro ou Nada, Dois 
Lados da Moeda, Dois Tempos da 
Partida… chame do jeito que você 
quiser, mas aproveite esta noite 
especial, com canções de todas as 

fases desses anos de estrada”, des-
taca o artista.

Do primeiro show dos En-
genheiros do Hawaii no terraço 
da Faculdade de Arquitetura da 
UFRGS a 21 CDs e 7 DVDs, oito 
Discos de Ouro, um Disco de Pla-
tina, quatro DVDs de Ouro e mi-
lhares de fãs apaixonados por sua 
música. Apesar de se considerar, 
principalmente, um compositor, 
Humberto é músico autodidata, e, 
nas várias fases de sua carreira, 
tocou diversos instrumentos como 
baixo, guitarra, viola caipira, vio-
lão, teclados, bandolim, harmôni-
cas e acordeom. De volta a Natal, Gessinger já gravou 21 CDs e 7 DVDs em sua trajetória na música

Humberto Gessinger apresenta em Natal 
seu novo show "Dois Trios" neste sábado
No repertório, estão sucessos dos 34 anos de carreira do cantor e compositor, uma união entre clássicos, músicas inéditas
e releituras que enfatizam o registro ao vivo. Espetáculo acontece na noite deste sábado no Teatro Riachuelo, em Natal

Evento

Divulgação / Assessoria
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MÚSICA ELETRÔNICA NO 
NATAL BEATS

O Natal Beats, contem-
plado pela Lei Djalma Mara-
nhão, apresenta a cada edição 
o melhor da música eletrô-
nica local e nacional. Nesta 
sexta-feira, 17, o projeto trará 
ao palco da Fabrika os DJ’s 
e produtores do Breaking 
Beattz. Ao lado da atração 
especial, tem o DJ local TMF 
e ainda os DJ's Biel, Emma, 
Caio Brandão e Felipe BZ. 
Para ter acesso aos ingressos 
gratuitos, é só seguir as redes 
do projeto no @bbeattz.

SOM DA MATA
COM FRANK LEMOS

O Som da Mata do domin-
go, 19, levará ao Anfiteatro 
Pau-Brasil, no Parque das 
Dunas, o pianista e compo-
sitor potiguar Frank Lemos. 
Ele vai apresentar o seu disco 
Tarairiú, fruto de pesquisas 
sobre a cultura afro-indígena. 
No palco também estarão Ri-
cardo Baya (guitarra) e Silvio 
Franco (bateria), além das 
participações especiais de JP 
(clarinete) e Kleber Moreira 
(percussão). O projeto tem 
incentivo da Prefeitura do 
Natal através da Lei Djalma 
Maranhão.  O show tem en-
trada franca, mas a entrada 
no parque custa R$ 1,00.

PALHAÇA MAÇANETA
NO BOSQUE ENCENA

A Palhaça Maçaneta será 
a atração do projeto Bosque 
Encena no domingo, 19, in-
centivado pela Prefeitura do 
Natal, no Parque das Dunas. 
O personagem criado pela 
paulistana Wladia Beatriz 
integra o movimento de pa-
lhaças do Brasil e tem circu-
lado por diversas regiões. A 
palhaça apresenta dois nú-
meros: “La Encantadora de 
Serpentes” e “Is Niki”, quan-
do realiza seu surpreendente 
e espetacular show revelando 
habilidades linguísticas e de 
dança, onde a invisibilidade 
se faz presente e mundos 
imaginários passeiam entre 
danças, canções e emoções. 
O projeto tem incentivo da 
Prefeitura do Natal através 
da Lei Djalma Maranhão. A 
entrada para o espetáculo é 
franca, mas a entrada no par-
que custa R$ 1,00. 

Ass.. FLÁVIO MORAIS - Dir. Presidente.

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A - 
CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 
27/05/2019, às 10:00 (dez) horas, em sua sede social, à Av. Capitào-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

Natal, 16 de maio de 2019
 

PROCESSO Nº. 218.009/2019
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2019 SRP

 

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 022/2019, com o 
Objetivo de Registro de preços para aquisição futura e parcelada de equipamentos eletrônicos e 
eletrodomésticos em geral destinados às secretarias e fundos municipais de Serra Caiada/RN 
de acordo com as informações constantes no anexo I – termo de referência. Os envelopes relativos à 
Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 30 de Maio de 2019 até as 
09:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio 
Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e 
esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 16 de Maio de 2019.
Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

(Conselho Diretor)

André Luiz Silva dos Santos
Sandra Ferreira da Silva Santos

Auricélia Lopes de Aquino
Natal/RN, 16 de maio de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO

SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE - SINDSERH-RN

Pelo presente edital de convocação, o Conselho Diretor convoca os filiados e faz saber que será realizada 
eleição do SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE - SINDSERH-RN, para composição da sua 
Diretoria, Suplentes, Conselho Fiscal Efetivos e Suplentes, com mandato de 20/07/2019 a 19/07/2023, no 
dia 19/07/2019, no Auditório Mariano Coelho, 4° Subsolo, Hospital Universitário Onofre Lopes, Av. Nilo 
Peçanha, 620, Petrópolis, Natal/RN, CEP: 59.012.300, às 13h30min em primeira convocação e às 14h em 
segunda e última convocação, para deliberar acerca da eleição e posse da nova diretoria. O prazo para 
registro de chapa para concorrer ao processo eleitoral será até o dia 4 de junho de 2019, conforme art. 56, do 
Estatuto. O registro das chapas deverá ser feito na secretaria da sede do sindicato, que funcionará nos dias 
úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 16h00min, onde pessoas habilitadas para prestar 
quaisquer esclarecimentos/informações pertinentes ao processo eleitoral estarão à disposição dos 
interessados. O requerimento para registro de chapa deverá ser entregue acompanhado de todos os 
documentos previstos no CAPÍTULO VI , art. 26 inciso II do Regimento Interno do Sindicato, sendo estes: a) 
Cópia de documento de identificação com foto; b) Certidão de quitação eleitoral perante o TSE; c) 
Comprovante de endereço do mês anterior; d) Documento expedido pelo empregador que comprove a 
participação do integrante na categoria; e) Certidão criminal negativa; 6. Declaração de regularidade 
financeira emitida pela Tesouraria do SINDSERH/RN; f) A chapa deverá apresentar documento em folha A4 
com o nome da chapa no título, o nome dos integrantes da chapa, o cargo que ocuparão no sindicato, 
telefone, e-mail, cargo e local de trabalho atual, rubrica conforme documento oficial. O prazo para 
impugnação de candidaturas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação da relação nominal das 
chapas registradas, a Comissão Eleitoral divulgará em quadro de aviso nos locais de trabalho à relação 
nominal das chapas registradas. O Conselho Diretor, convoca ainda, os sindicalizados ao SINSDERH/RN 
interessados em compor a Comissão Eleitoral, nos termos do artigo 50 e seguintes do Estatuto. Os 
sindicalizados interessados deverão comparecer a Secretaria da sede do sindicato para efetivação da 
inscrição ao Conselho até o dia 20 de maio de 2019. O presente Edital de Convocação encontra-se afixado 
na sede da Entidade e os procedimentos eleitorais regulam-se pelo seu estatuto.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Gran-
de do Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 
nº 04.256.238/0001-33, por sua Comissão Permanente de Licitações, nomeada 
através da Portaria 02/Presidente/2019, torna público o resultado da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 002/2019, MENOR PREÇO POR ITEM COM 
REGISTRO DE PREÇO, para a contratação de empresa especializada para 
o fornecimento parcelado e gradativo de camisetas, coletes e bonés para 
atendimento da necessidade do SENAR-AR/RN, declarando as empresas DP DE 
LIMA JUNIOR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI Vencedora dos itens 01 e 02, a 
empresa LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME Vencedora dos itens 03 e 
04, REGIS UNIFORMES E COMÈRCIO ME Vencedora do item 05 e COMERCIAL 
APOLO LTDA EPP Vencedora do item 06 do referido certame licitatório. Natal (RN), 
16 de maio de 2018. Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 002/2019

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís XIX), CNPJ: 24.206.617/0033-03, torna público que requereu 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação de Licença de Operação Nº 2015-087424/TEC/RLO-0370, com prazo de validade 
até 15/09/2019, para atividade de revenda de combustíveis líquidos (Posto de Combustível), 
localizado na Rua Dr. Átila Paiva, nº 100, Bairro Vale do Sol, Parnamirim/RN.

Marcondes Augusto de Oliveira.
Proprietário
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

JOSÉ MEDEIROS DE ARAUJO, CNPJ Nº 07.211.336/0001-42, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Simplificada, para uma indústria de confecção de roupas na Av. Manoel 
Chagas de Medeiros, 457, Seridó, Cerro Corá/RN. 

JOSÉ MEDEIROS DE ARAUJO
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA SOFIA, CNPJ: 22.484.973/0001-86, torna público 
que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – 
SEMUR a Renovação de Licença Simplifica – RLS para o Condomínio Residencial Santa 
Sofia, composto de 30 unidades residenciais, localizado na Rua Mahatma Gandhi, 1696, 
Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59152-780.

Giulliana Jean Araújo Cavalcanti
Síndica

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

VR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME, 26.204.022/0002-
48, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA para Indústria de Alimentos, 
localizada R. Vale Verde do Pium, 14, Colônia de Pium, Nísia Floresta/RN.

Alexandre Damazo Bernardes
Empreendedor

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

EDIVAL DA SILVA JÚNIOR - MEI,  12.636.780/0001-40  , torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 25/04/2025, em favor do empreendimento de Serviço 
de Lavagem e Lubrificação de Veículos Automotivos, localizada R. Cel. Clementino, 21, Centro, 
Serra Negra do Norte/RN  .

Edival da Silva Júnior
Empreendedor

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

MODA UTIL BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO VESTUARIO - EIRELI, CNPJ nº 
30.285.887/0001-72, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação com 
prazo de validade até 10 de maio de 2021, em favor do empreendimento instalado num ter-
reno com 467,41m² de área total e 295,88m² de área de produção, no ramo de comércio e 
indústria varejista de artigos de vestuários masculino e feminino, localizado à Rua Ipojuca, 
140 – Loteamento Parque do Sol – Emaús - Parnamirim/RN.

Yasmin de Souza Tenório
Sócia Gerente

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE – AFURN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA A NOVA DIRETORIA

 O Presidente da Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – AFURN, com base nos Artigos 41 e 42 de seu Estatuto em vigor, vem, 
através deste, convocar Assembléia Geral para o dia 29 de maio de 2019, às 9:30 horas, na 
Sede Administrativa da AFURN, para escolha da Comissão Eleitoral encarregada de coordenar 
o processo eleitoral para eleição de sua diretoria executiva para o triênio 2019-2022.
 A eleição será realizada no dia 26 de junho de 2019 e as inscrições de chapas 
deverão ser realizadas no período de 30 de maio a 10 de junho de 2019.

Natal/RN, 17 de maio de 2019.

Manoel Santa Rosa Macedo da Silveira 
Presidente da AFURN

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

SOBERANO MINERAÇÃO EIRELI, CNPJ: 30.626.366/0001-31, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação e Operação, Nº2016-095500/TEC/LIO-0004  com prazo de validade em 
28/03/2021, Em favor do empreendimento para extração de GRANITO, em uma área de 8,00 
(há), localizado no Sitio Povoado Barra, Zona Rural, no Município de Parelhas/RN.

SOBERANO MINERAÇÃO EIRELI 
CNPJ: 30.626.366/0001-31

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº. 2018-127930/TEC/LI-0067
 
Ventos de Vila Acre II SPE S.A., CNPJ 29.523.731/0001-01, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDE-
MA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 04 anos após a data de sua emis-
são 27/03/2019, em favor do empreendimento para a Usina Eólica Ventos de Vila Acre II 
(31,185MW),  localizada na Zona Rural de Vila Acre, do município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº. 2018-127941/TEC/LI-0071
 
Ventos de Vila Ceará I SPE S.A., CNPJ 29.498.486/0001-11, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDE-
MA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 04 anos após a data de sua emis-
são 27/03/2019, em favor do empreendimento para a Usina Eólica Ventos de Vila Ceará I 
(31,185MW),  localizada na Zona Rural de Vila Ceará, do município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº. 2018-127931/TEC/LI-0068
 
Ventos de Vila Ceará II SPE S.A., CNPJ 29.498.495/0001-02, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDE-
MA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 04 anos após a data de sua emis-
são 27/03/2019, em favor do empreendimento para a Usina Eólica Ventos de Vila Ceará II 
(31,185MW),  localizada na Zona Rural de Vila Ceará, do município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

O técnico Vadão, da sele-
ção brasileira feminina, con-
vocou nesta quinta-feira as 
23 jogadoras que vão defender 
a equipe na Copa do Mundo 
feminina, na França, a partir 
próximo mês. A seleção vai 
contar principalmente com a 
experiência de jogadoras como 
a craque Marta, escolhida seis 
vezes a melhor do mundo pela 
Fifa, mais a atacante Cristia-
ne, de 33 anos, e a meia Formi-
ga, de 41 anos.

A convocação foi anun-
ciada na manhã desta quinta 
durante entrevista coletiva na 
sede da CBF, na Barra da Ti-
juca, no Rio. O Brasil vai fazer 
a preparação para a Copa da 
França na cidade portuguesa 
de Portimão, na região do Al-
garve, sul do país. O período de 
treinos no local terá início dia 
22 e irá até 5 de junho, data da 
viagem para a cidade francesa 
de Grenoble, local da estreia.

O Brasil enfrenta na pri-
meira partida da Copa do 
Mundo feminina a Jamaica, 
no dia 9. Depois, em Mon-
tpellier, no dia 13, a seleção 
encara a Austrália e por fim 
fecha a primeira fase contra 
a Itália, em Valenciennes, no 
dia 18. Avançam para as oita-
vas de final as duas primeiras 
colocadas de cada grupo, além 
dos quatro terceiros colocados 
de melhor campanha. A lista 
da convocação está no site: 
www.cbf.com.br.

Vadão convoca 
Marta e veteranas 
para a Copa do 
Mundo, na França

Futebol Feminino

Vadão, técnico da Seleção feminina

Rafael Ribeiro / CBF
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Vindo de duas goleadas impie-
dosas contra Serrano-PB e Amé-
rica-PE nas primeiras rodadas do 
Campeonato Brasileiro da Série 
D, o América vai encarar neste 
sábado, 18, em Natal, o Bahia de 
Feira-BA, equipe considerada a 
mais complicada da chave devido a 
boa campanha que fez no Estadual 
deste ano (foi vice-campeão).

Para a partida, o técnico alvir-
rubro, Moacir Júnior, disse saber 
da qualidade adversária, mas pro-
curou não enaltecer muito o time 
baiano. “Estamos cientes do poten-
cial deles, mas também temos ciên-
cia de que o nosso momento é bom. 
Vamos procurar impôr um ritmo 
intenso do início ao fim do jogo”, 
adiantou em coletiva de imprensa.

“Nosso time tem uma forma 
de jogar e dentro de casa está 
conseguindo aplicar bem, princi-
palmente no setor ofensivo. Hoje 
envolvemos o adversário com mui-
tas variantes, o que tem dificultado 
a marcação. Esperamos conseguir 
repetir as últimas atuações pa-
ra buscarmos esses três pontos”, 
emendou o treinador.

Questionado sobre possíveis 

mudanças na equipe titular, Moa-
cir preferiu esconder suas ideias e 
aproveitou a pergunta para elevar 
a moral do clube. “A gente estuda 
cada adversário com cuidado, mas 
temos a preocupação de não mudar 
muito o que está dando certo. Te-
mos um grupo qualificado, e se for 
preciso mudar dificilmente tere-

mos perdas significativas”, exaltou.
“O fato é que aqueles atletas 

que não estão tendo oportunidade 
hoje precisam estar preparados 
para quando essas chances surgi-
rem, de modo que possam cumprir 
bem o papel tático. Neste sábado 
o torcedor pode esperar um time 
competitivo, sedento por vitória e 

focado em um novo triunfo. Vamos 
em busca disso”, concluiu.

América e Bahia de Feira se 
enfrentam a partir das 17h deste 
sábado, 18, na Arena das Dunas. 
Com seis pontos conquistados até 
aqui, a equipe lidera isoladamente 
o Grupo A6 do Campeonato Brasi-
leiro da Série D. O adversário deste 
sábado é o segundo colocado com 
três pontos, tendo vencido uma 
partida e perdido outra.

Em números gerais, o América 
já marcou 10 gols na atua edição do 
Campeonato Brasileiro. É o melhor 
início do clube na história da com-
petição. Por outro lado, não sofreu 
nenhum. A alta quantidade de gols 
marcados pode ajudar o time na 
classificação geral do torneio.

É por meio da medição geral 
que os mandos de campo são defi-
nidos nas fases subsequentes. Até 
conquistar o acesso (fase semifi-
nal), o time precisará passar por 
outros três mata-matas. Se ficar 
em primeiro lugar no geral, vai 
garantir os jogos da volta dentro 
da Arena das Dunas até enquanto 
estiver vivo dentro da competição. 
Por isso a importância do saldo.

Moacir Júnior conversando com a imprensa após jogo do América em Natal

Moacir Júnior garante América “sedento 
por vitória” diante do Bahia de Feira
Com 10 gols em dois jogos até agora, Alvirrubro quer chegar ao terceiro triunfo consecutivo na Série 
D do Brasileirão; duelo diante do time baiano está marcado para o próximo sábado, às 17h, na Arena

Série D

José Aldenir / Agora RN

O treinador Sergio Soares 
foi apresentado oficialmente 
como novo técnico do ABC na 
tarde da última quinta-feira, 
16. Em coletiva de imprensa 
realizada no auditório do clu-
be, em Ponta Negra, Sergio 
destacou a felicidade que está 
sentindo em trabalhar no RN 
e garantiu esforço total para 
a conquista do acesso para a 
Série B do Brasileiro.

Antes da coletiva, o novo 
comandante conversou com 
os atletas reservadamente, 
também no auditório, e em 
seguida ministrou seu pri-
meiro treinamento com os 
jogadores. Sabe-se que Sergio 
Soares pretende trabalhar 
com cerca de 28 atletas no 
elenco, embora o ABC tenha, 
atualmente, 39. 

Sua estreia no comando 
do time será neste domingo, 
19, contra o Botafogo-PB.

Sergio Soares é 
apresentado como 
técnico do ABC

 Novo técnico

Sergio Soares, novo técnico do ABC

Divulgação / ABC FC


