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Cláudio Humberto

Em vez de irritação, o mais recente mimimi do 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), com 
ameaças veladas à reforma da Previdência, transfor-
mou-se em motivação. Agora, para a turma que atua 
na articulação do governo Bolsonaro, é questão de 

honra viabilizar a aprovação da PEC ainda que Maia 
faça corpo mole. Há dias, ao ser indagado sobre ar-
ticulações da reforma, Maia lavou as mãos: disse que 
o ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) é quem tinha 
de responder isso.

Corpo-mole de Maia 
virou inspiração no governo

MULHER DE MALANDRO
Maia disse ainda que não é mulher de malan-

dro para ajudar na reforma enquanto “apanha” 
dos apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. 

DESEJO DIFÍCIL
É como se agora Rodrigo Maia exigisse de 

Bolsonaro “imunidade” junto aos seus milhões de 
seguidores nas redes sociais.

SEM ONDA
A orientação é não entrar na “onda” de Maia, 

por isso logo após o mais recente chororô, só ouviu 
elogios do presidente, no ato dos prefeitos.

NADA DE PRETEXTOS
O plano dos articuladores do governo é não 

dar pretextos para Maia se afastar, tampouco 
dispensar sua ajuda na aprovação da reforma.

SISTEMA VALE MAIS QUE
DOCUMENTO ORIGINAL NA MÃO

A Polícia Federal parece 
ter decidido que informações 
“do sistema” têm mais valor 
que documentos originais 
emitidos por instituições 
públicas. No Rio Grande do 
Norte, um cidadão teve a 
emissão do passaporte nega-
da, apesar de estar com todos 
os documentos (originais 
e cópias) exigidos pela PF, 
porque os dados da dispensa 
militar “não estavam no 
sistema” consultado. O certifi-
cado emitido pelo Exército foi 
ignorado.

É MOLE?
O cidadão foi orientado a 

ir à junta militar inserir os 
dados no sistema e ainda teve 
de pagar R$ 17,08 pela 2ª via 
do documento que já possuía.

NA PRÁTICA, SEM TEORIA
A PF afirma oficialmente 

que “de posse do documento 
original” dados podem ser 
preenchidos normalmente. 
Na prática, a teoria foi 
ignorada.

ATÉ NA PF
Indignado, o cidadão diz 

não acreditar que a “descul-
pa do sistema fora do ar”, 
ouvida em vários órgãos 
públicos, chegou à Polícia 
Federal.

PÁSCOA EM CANA
Ainda sonhando com a 

reversão da condenação no 
caso do tríplex no STJ, Lula 
viu o julgamento do recurso 
adiado para depois da Páscoa. 
É que, por motivos pessoais, 
o ministro Marcelo Dantas 
faltou à sessão.

SEM TOLERÂNCIA
No centésimo primeiro 

dia de governo Bolsonaro, 
a rede inglesa de notícias 
BBC e outros veículos já 
decretaram o fim do período 
de “lua de mel” da população 
brasileira com o presidente 
Jair Bolsonaro.

NADA DE JABUTICABAS
Comissão que analisa 

abertura do setor aéreo 
a empresas estrangeiras 
teve outra reunião adiada. 
Favorável, o relator senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA) 
já rejeitou 21 enxertos à MP 
que moderniza a aviação 
civil.

SAFRA RECORDE
A Companhia Nacional 

de Abastecimento (Conab) 
divulgou ontem a estimativa 
da colheita 2018/2019 em 
235,3 milhões de toneladas, 
resultado que deve ficar 
entre os recordes de safra na 
História do país. 

MEMÓRIA DE ELEFANTE
Em dia de críticas ao 

fundo bilionário da Lava 
Jato, o deputado Rogério 
Correia (PT-MG) mostrou 
que não esqueceu o power-
point de Lula. “Se fizermos 
uma CPI disso, o Deltan 
Dallagnol sairia daqui 
preso”, disse.

CONTA COM O PIOR
A líder do governo Joice 

Hasselmann (PSL-SP) não 
quer “viagenzinhas prolon-
gadas de deputados com 
a família” atrapalhando a 
PEC da Previdência. Ela se 
diz disposta a trabalhar até 
na madrugada.

"Caso de a gente ir pra 
rua e quebrar tudo”

Ciro Gomes
Ameaça com violência a 
privatização do BB e Caixa

PODER SEM PUDOR

MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO
Ao participar de um painel na Conferência dos Advoga-

dos, em Floripa, certa vez, o jurista Ives Gandra Martins ar-
rancou risos ao fazer uma analogia entre o aumento da car-
ga tributária brasileira e a passagem bíblica em que Pedro 
informa a Cristo que os romanos estão cobrando impostos 
aos nativos de Israel. Cristo manda Pedro pegar um peixe e 
pagar o imposto. - Qual a lição com esse fato? Primeiro, que 
a carga tributária em Israel já era injusta, sendo incomen-
suravelmente menor que no Brasil; e segundo que, para 
pagar os tributos, Cristo foi obrigado a fazer milagres...
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A governadora Fátima Bezerra 
disse, em seu discurso sobre os 100 
primeiros dias de gestão à frente do 
Executivo, em solenidade ocorrida 
no Centro Administrativo Estado, 
na quinta-feira, 11, que encontrou 
o Rio Grande do Norte “mergulha-
do” em dívidas e com graves dificul-
dades financeiras.

Na solenidade, a governadora 
anunciou a publicação do edital 
para a operação de créditos para 
os royalties do petróleo. O processo 
sairá descrito no Diário Oficial do 
Estado (DOE) desta sexta-feira, 
12. Além disso, Fátima Bezerra fa-
lou sobre a chegada de novos inves-
timentos, como o desembarque de 
novos 50 parques eólicos até 2023, 
o que deve resultar em R$ 4 bilhões 
em investimentos.

No entanto, o discurso da sole-
nidade trouxe um teor de críticas às 
gestões anteriores. “Encontramos o 
Rio Grande do Norte, infelizmente, 
mergulhado num verdadeiro ato-
leiro do ponto de vista das contas 
que me fez, inclusive, ter a atitude 
firme e corajosa, ainda no segundo 
dia de governo, de decretar calami-
dade financeira, como um ato de 
transparência e de chamar a socie-
dade e os demais poderes para jun-

tos trilharmos o caminho para tirar 
o Estado dessa situação”, disse ela.

Fátima Bezerra também abor-
dou as dificuldades financeiras 
encontradas pela atual gestão. O 
déficit orçamentário encontrado no 
início do ano foi de R$ 2,57 bilhões. 
“Foram 100 dias de um trabalho 
feito com muita humildade, até 
porque esse é nosso perfil, mas ao 
mesmo tempo muita firmeza, cora-
gem e disposição para enfrentar os 
desafios e superarmos essa situa-

ção”, reforçou.
Ainda no discurso, ela falou dos 

esforços dos integrantes do atual 
secretariado em retirar o Rio Gran-
de do Norte do atual quadro de 
dificuldade. “Hoje nós temos uma 
equipe tecnicamente preparada e 
politicamente comprometida com 
os desafios que estão colocados no 
nosso Estado”, elogiou.

Ainda durante o evento, o se-
cretário estadual de Segurança 
Pública, coronel Francisco Araújo, 

falou sobre as ações para integrar 
as forças de segurança, como a Po-
lícia Civil, Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros. Ela avalia que a 
ação de unir as três instâncias con-
seguiu reduzir os índices de crimi-
nalidade. Além disso, a Secretaria 
de Segurança espera, até o fim do 
ano, receber os R$ 80 milhões em 
convênios com o Governo Federal. 
“O recurso será utilizado na com-
pra de equipamentos para estru-
turar as instituições de segurança. 
Haverá também um aporte de R$ 
40 milhões, oriundos das emendas 
impositivas que os deputados fe-
derais e senadores destinaram ao 
RN”, disse coronel Araújo.

O titular da pasta de Educação, 
Getúlio Marques, falou sobre as 
medidas para resolver os proble-
mas estruturais das escolas públi-
cas da rede estadual. Ele também 
aludiu para ações de erradicação 
do analfabetismo nas áreas rurais. 
“São várias adversidades que nós 
encontramos, mas que vamos pro-
curar vencer. Estamos preparados 
e a equipe está trabalhando. O nos-
so ensino médio tem hoje um dos 
piores indicadores do Brasil, mas 
nós estamos trabalhando para re-
verter este quadro", completou.

Fátima Bezerra durante apresentação do balanço dos 100 dias de administração

"Encontramos o RN num verdadeiro 
atoleiro, mas vamos superar", diz Fátima 
Governadora ressalta que equipe trabalha de forma incansável e que a administração busca receitas 
extraordinárias para resolver pedências da gestão anterior, como o atraso no salário dos servidores 

Balanço

José Aldenir/AgoraRN

A governadora Fátima Bezerra 
(PT) está celebrando seu centésimo 
dia à frente do Poder Executivo 
potiguar. Em vídeo institucional 
veiculado nas redes sociais, uma 
breve prestação de contas foi rea-
lizada pela gestão da petista, que 
destacou as ações executadas pelo 
Governo nos primeiros meses sob o 
comando da ex-senadora. 

Na peça, o Governo destaca 

que, mesmo em pouco tempo, con-
seguiu consertar a visão econômica 
da máquina pública potiguar com o 
lema de gastar menos, cobrar dos 
seus devedores e revisar contratos 
desfavoráveis para o Estado. Neste 
caminho, foi possível economizar 
R$ 530 mil só em combustíveis, re-
cuperar R$ 39 milhões de impostos 
devidos e segurar R$ 900 milhões 
com revisões contratuais.

Os 100 primeiros dias à frente 
do Governo também foi suficien-
te, segundo a peça, para Fátima 
destravar processos e atrair novos 
investimentos ao RN. "Cinquenta 
parques eólicos estão chegando, 
trazendo novas oportunidades de 
emprego e renda", revela o vídeo, 
para na sequência celebrar a reno-
vação do empréstimo com o Banco 
Mundial que assegurou R$ 600 

milhões direcionados às obras es-
truturantes.

Equipamentos importantes 
serão construídos ou revitalizados 
com estes recursos, como o Hospi-
tal da Mulher, na região do Seridó; 
a reforma de 40 escolas por todo o 
Estado; a construção e a recupera-
ção de 7 estradas, além de 23 novas 
centrais do cidadão. "São 100 dias 
de muito trabalho", resume. 

"Estamos arrumando a casa, e é só o começo. 
São 100 dias de muito trabalho e resultados"

A governadora Fátima 
Bezerra (PT) anunciou nes-
ta quinta-feira, 11, durante 
evento que celebrou os 100 
dias da sua gestão no Gover-
no do Estado, que vai lançar 
nesta sexta-feira, 12, o edital 
que tratará da operação para 
a venda antecipada dos royal-
ties do petróleo.

Com o sucesso da opera-
ção, a intenção do Governo 
é utilizar os recursos arreca-
dados para, principalmente, 
amenizar a dívida que tem 
junto aos servidores públi-
cos. Até agora, os salários de 
dezembro e as gratificações 
natalinas (13º) de 2017 e 2018 
ainda não foram pagas ao fun-
cionalismo.

“A partir de amanhã 
(sexta), o edital que trata do 
pregão para a operação da 
venda antecipada dos royal-
ties estará no ar. A operação 
foi muito bem formulada pela 
nossa equipe econômica, e por 
isso mesmo estamos muito 
confiantes de que será bem 
sucedida”, anunciou a gover-
nadora.

A venda antecipada dos 
royalties é uma iniciativa que 
começou a ser trabalhada ain-
da na gestão do ex-governador 
Robinson Faria (PSD). Ele, 
no entanto, foi impedido pela 
Justiça de executar a operação 
por estar em final de mandato.

Como Fátima está ini-
ciando a gestão, a Justiça 
entendeu que a atitude não 
traria malefícios ao futuro do 
Estado. 

Edital para venda 
de royalties do 
petróleo será 
lançado hoje

Governadora busca recursos

José Aldenir/AgoraRN
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Em apenas 100 dias, a gestão 
de Fátima Bezerra começa dar o 
tom de como será a administração 
do Estado para os próximos quatro 
anos. Salários atrasados da gestão 
anterior ainda não foram quitados, 
mas secretários e a própria gover-
nadora já informaram que o assun-
to é prioridade e será liquidado com 
a entrada de receitas extraordiná-
rias, com desta que para a cessão 
onerosa do pré-sal e os royalties da 
produção mineral.

No campo das finanças, o gover-
no tem passado um pente fino com 
o objetivo de elevar a arrecadação, 
negociar com devedores do Estado, 
enquadrar sonegadores e cortar 
despesas o quanto for possível. A 
tônica do governo tem sido marca-
da pelo diálogo, paciência e muita 
negociação com os servidores. A 
governadora também tem ido a 
Brasília com o intuito de trazer 
recursos federais e negocia a insta-
lação de mais empresas no Estado, 
com a finalidade de gerar empre-

gos. Confira um breve resumo nas 
principais áreas de atuação.

SEGURANÇA
Dados estatísticos divulga-

dos pela Secretaria do Estado da 
Segurança Pública e da Defesa 
Social (Sesed), nesta quinta-feira 
(11), apontam uma redução no nú-
mero de homicídios nos primeiros 
100 dias de 2019, em relação ao 
mesmo período em 2018. Foram 
registradas 420 Condutas Violen-
tas Letais Intencionais (CVLIs), 
nos primeiros 100 dias deste ano, 
o que representa 203 vidas hu-
manas poupadas em relação ao 
mesmo período no ano anterior, 
quando foram registrados 623, o 
que resultou uma diminuição em 
33%. O Governo do RN firmou 
um convênio com a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública 
(Senasp) e receberá investimen-
tos de R$ 80 milhões este ano. 
O Instituto Técnico-Científico de 
Perícia (Itep-RN), por meio do 

Instituto de Identificação, reali-
zou no primeiro trimestre do ano 
a emissão de 70.494 documentos 
de identidade, garantindo cidada-
nia aos potiguares. 

Atualmente as carteiras de 
identidade são emitidas em 22 
Centrais do Cidadão espalhadas 
pelo Estado, com agendamento 
eletrônico para marcação de dia 

e horário de atendimento. O Itep 
também realizou, nas áreas de 
Criminalística e Medicina Legal, 
5,5 mil exames, o que inclui locais 
de crime e os tipos laboratoriais, 
DNA, toxicologia, traumatologia, 
necroscópicos, balística, papi-
loscopia, identificação veicular, 
psicologia e psiquiatria forense, 
entre outros. 

SAÚDE
O Samu 192 RN comemora a 

integração de seis novas ambulân-
cias que irão se somar à frota de 
veículos do serviço de urgência e 
emergência. Entregues no último 
mês de março, as novas ambulân-
cias farão substituição de veículos 
que já estão com alguns anos de 
uso. A Unidade de Central de 
Agentes Terapêuticos (Unicat) es-
tá realizando uma série de visitas 
técnicas às farmácias das unidades 
hospitalares, sob gestão da Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). O Hospital Regional do 
Seridó Telecila Freitas Fontes ini-
ciou, no mês de março, o serviço 
de acolhimento com classificação 
de risco para ampliar ainda mais 
a humanização do atendimento à 
comunidade. Localizado em Caicó, 
o hospital busca com essa iniciativa 
cumprir mais uma diretriz da Polí-
tica Nacional de Humanização.

Governadora Fátima Bezerra e o vice, Antenor Roberto, na apresentação do balanço 

Fátima adota política do diálogo para 
alcançar resultados em áreas essenciais
No balanço dos 100 primeiros dias de gestão, governadora do Rio Grande do Norte reforça que os salários dos servidores vêm 
sendo pagos em dia e débitos atrasados serão quitados no decorrer do ano; segurança avançou e reduziu indíces de violência

100 dias 

José Aldenir/AgoraRN

Continua na Página 5
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BOA POLÍTICA
Senor Neto Abravanel Faria é 

o nome do bebê encomendado pelo 
deputado federal Fábio Faria e a 
mulher Patrícia Abravanel, filha 
de Silvio Santos. Eles já são pais 
de Pedro e Jane.

ROMPIMENTO
O distanciamento ou rompi-

mento entre o deputado Walter 
Alves (MDB) de Henrique Edu-
ardo Alves prova que, além das 
aparências e da família, Waltinho 
pensa na sua trajetória política. 
Quando o pai, Garibaldi, era Mi-
nistro da Previdência e defendia a 
reforma já naquela época, tendo Dil-
ma como presidente ou presidenta, 
como queiram, Walter já mostrava 
toda a sua rebeldia, trilhando um 
caminho oposto ao pai.

 Certa feita, durante uma sole-
nidade na Federação da Indústria, 
Garibaldi foi questionado por um 
jornalística sobre as razões do 
filho defender um ideário diferen-
te do pai. 

“Ele já é grandinho pra esco-
lher”, respondeu Gari.

MAIS UMA DESISTÊNCIA
O governo Bolsonaro desistiu 

de editar uma medida provisória 
(MP) para regulamentar o ensino 
domiciliar (homeschooling) no 
país. Previsto para ser anunciado 
no evento de comemoração dos 
100 dias da nova gestão, a MP foi 
substituída por um projeto de lei 
que será enviado à Câmara.

Os primeiros 100 dias do go-
verno Bolsonaro, pelo menos no 
Rio Grande do Norte, ainda não 
disseram a que vieram. 

Com exceção da Companhia 
Docas do RN, ninguém sabe o 
que o partido do Poder, o PSL, 
pretende.

Depois de anunciar com 
agressividade uma “despetiza-
ção total” da máquina pública, 
o governo da “nova política” vai 
revelando rapidamente a perfor-
mance de um velocista correndo 
uma prova de fundo de 42 quilô-
metros. 

O Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) no Rio 
Grande do Norte, é um ótimo 
exemplo. 

Comandado por um substitu-
to há um mês, desde que Brasília 
ordenou que assim fosse feito, a 
instituição voltou literalmente a 
cair nas mãos de um grupo que, 
olhando à distância, conserva 
o DNA do ex-superintendente 
Alvamar Queiroz, que deixou o 
cargo em 2015, ainda no governo 
Dilma Rousseff. O setor produtivo 
potiguar até hoje não "engole" a 
atuação do antigo gestor.

“Aqui sempre as coisas foram 
polarizadas”, diz um técnico da 

casa que obviamente não quer 
ser identificado. “Hoje ninguém 
sabe o que desejam de nós, se 
há um plano de regionalização 
e nem se os servidores que se 
aposentarem serão substituídos”, 
acrescenta a fonte.

Com um orçamento anual 
de R$ 1,6 milhão e com uma se-
de que hoje serve de pátio para 
tranqueiras, estima-se que meta-
de dos cerca de 70 servidores do 
Ibama no RN (Natal e Mossoró) já 
estejam tecnicamente em condi-
ções de se aposentar. Cindo deles 
já deram entrada só este mês.

Mas a situação confusa e de 
falta de comando imposta pela 
confusa e atabalhoada era Bol-
sonro não se revela apenas no 
Ibama. A gestão bolsonarista não 
mexeu também no comando do 
DNOCS.

Já na Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), Leonardo 
Diniz, emplacado pelo deputado 
Fábio Faria, também continua 
no posto, lembra Dinarte, que 
apurou junto as hostes do pes-
selismo uma grande inclinação a 
mantê-lo no cargo a confirmar as 
negociações entre Fábio Faria e o 
governo federal.

É assim que funciona a políti-
ca, seja ela velho ou nova.

A indefinições do PSL no RN
deixam instituições à deriva

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

EDUCAÇÃO
A rede estadual de educação re-

tornou as aulas com 217 mil alunos, 
distribuídos entre as 608 escolas 
estaduais de ensino fundamental 
e médio. A Secretaria de Educação 
trabalhou para que as aulas fossem 
iniciadas no prazo estabelecido: 14 
de fevereiro. No ensino médio, a 
rede estadual já conta com 40 es-
colas em tempo integral, sendo 
sete centros estaduais de educação 
profissional. O calendário escolar 
da Rede Estadual de Ensino, con-
forme prevê a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) contém 
200 dias letivos, e seguirá até o mês 
de dezembro de 2019, em todas as 
escolas das 16 Diretorias Regionais 
de Educação e Cultura distribuídas 
por todo o Rio Grande do Norte.  O 
Governo lançou o edital para con-
tratação de educadores e técnicos 
agrários que atuarão na alfabeti-
zação de 2.500 trabalhadores do 
campo em 29 municípios do RN. O 
Projeto de Alfabetização com Qua-
lificação Social e Profissional conta 
com investimentos do acordo de 
empréstimo do Banco Mundial, via 
Governo Cidadão, e vai contratar 
100 alfabetizadores e 100 técnicos 
agrários que, distribuídos em 100 
turmas, têm como objetivo dimi-
nuir o índice de analfabetismo no 
RN. Além disso, o governo chamou 
410 profissionais de educação apro-
vados em concurso. Também foram 
convocados outros 58 professores 
temporários. Estes irão atuar nas 
57 escolas do Estado que possuem 
turmas de educação profissional. 
Por meio do projeto RN Vida, 600 
crianças e adolescentes no contra-

turno escolar terão práticas artísti-
cas e esportivas. Para participar do 
projeto, é necessário estar matricu-
lado em escola pública e ter entre 7 
e 16 anos de idade.

INFRAESTRUTURA
A rotatória das avenidas Itape-

tinga com Rio Doce, na divisa dos 
bairros Lagoa Azul e Potengi, está 
bem perto de ser tornar realidade. 
A obra, que contempla pavimenta-
ção, drenagem, calçada e ilumina-
ção das vias, está sendo executada 
desde o dia 11 de março e deverá 
ser concluída no prazo de 60 dias, 
conforme anunciado pelo Depar-
tamento de Estrada de Rodagem 
(DER-RN).

AGRICULTURA FAMILIAR
A Central da Agricultura Fami-

liar e Economia Solidária (Cecafes) 
- administrada pela Coofarn (Cen-
tral de Cooperativas da Agricul-
tura Familiar), em co-gestão com 
a Seara (Assuntos Fundiários e 
Apoio à Reforma Agrária) já conta 
com 60 permissionários e represen-
ta dez associações e cooperativas 
formadas por famílias que ocupam 
as barracas da feira de alimentos 
in natura, que oferece produtos 
fresquinhos, naturais e sem agrotó-
xicos, colhidos de hortas, pomares e 
roçados de agricultores familiares, 
e os boxes de produtos processados 
de pequenos criadores, apicultores 
e artesãos que comercializam mel, 
queijos, manteiga da terra, ovos 
caipira, biscoitos, sequilhos, polpa 
de fruta etc, e utensílios decorati-
vos. O lugar oferece vendas online 
através da loja virtual. 

Continuação da Página 4
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Os primeiros 100 dias da gestão 
do presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
foram elogiados pelo deputado 
federal da sigla no Rio Grande do 
Norte, General Girão. O parla-
mentar, eleito em 2018 com 81.640 
votos, destacou várias ações reali-
zadas pelo Executivo, entre elas 
a entrega do texto da reforma da 
Previdência ao Congresso para que 
seja analisado pelos parlamenta-
res.

"A eficiência é notada na ela-
boração do projeto da Previdên-
cia. Todos os governos anteriores 
prometeram enviar a reforma ao 
Congresso e não cumpriram. A No-
va Previdência representa a salva-
ção do país. Com ela, quem ganha 

menos contribuirá menos e quem 
ganha mais, contribuirá com mais. 
Ela vai trazer equilíbrio", afirmou 
Girão.

De acordo com o deputado, o 
pacote anticrime apresentado pelo 
ministro Sergio Moro também foi 
uma demonstração da eficiência do 
governo. "(Trata-se de um projeto 
que) vai sufocar as organizações 
criminosas que tomaram conta do 
país. Aprovar esse pacote é prio-
ridade e esse intercâmbio com os 
parlamentares demonstrando essa 
necessidade tem ocorrido de forma 
muito satisfatória", revelou.

Além disso, Girão citou outras 
ações de Bolsonaro à frente do Exe-
cutivo que, na sua opinião, com-

provam o acerto do eleitorado na 
escolha do novo presidente. O não 
aumento de impostos, bem como a 
redução da máquina pública e o de-
creto que facilitou a posse de arma 
de fogo aos cidadãos comuns são 
consideradas "vitórias" do novo go-
verno pelo parlamentar potiguar. 

"O Brasil não quer mais um go-
vernante que tome decisões alheias 
aos anseios da sociedade, e eu acre-
dito que isso não voltará a aconte-
cer porque, felizmente, a população 
aprendeu a cobrar as promessas 
de campanha. Isso é primordial! O 
eleito precisa fazer valer o voto de 
confiança que recebeu do povo e o 
nosso presidente está honrando es-
se compromisso", concluiu.General Girão (PSL): "a população aprendeu a cobrar as promessas de campanha"

“O presidente está honrando a confiança que 
recebeu do povo”, diz deputado Girão

Eficiência

José Aldenir/AgoraRN

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) completou nesta 
semana 100 dias, e para a deputa-
da federal pelo PT no Rio Grande 
do Norte, Natália Bonavides, a ges-
tão tem sido das piores. Em ava-
liação do até então curto mandato 
presidencial, a deputada criticou 
as pautas principais que estão sen-
do defendidas, principalmente a da 
reforma previdenciária.

"Em 100 dias de governo, Bol-
sonaro mostrou a que veio: atacar 
os direitos, a soberania nacional e 
a democracia. O projeto de refor-

ma da previdência (PEC 06/2019) 
destrói a aposentadoria do povo 
brasileiro, penaliza os mais pobres 
e beneficia empresas que seguem 
lucrando e devendo à previdência", 
criticou a petista ao Agora RN.

Para Natália, a gestão de Bol-
sonaro tem estimulado o racismo, 
a violência contra as mulheres, os 
indígenas, a população LGTBQi, 
os movimentos sociais, e, ainda, 
desprezado os direitos humanos. 
"Ele também não esconde sua in-
tenção de sufocar as políticas de 
educação e saúde, sucateando o 

MEC e criando dificuldades para a 
permanência de médicos no país", 
avaliou.

Por fim, a ex-vereadora de Na-
tal, eleita deputada no ano passado 
com 112 mil votos, listou outras 
três ações do governo federal que, 
segundo ela, precisam ser deba-
tidas e derrotadas no Congresso. 
"Posse de armas, envolvimento 
com milícias, corrupção e desem-
prego... é imensa a lista de malda-
des. Derrotá-las é uma tarefa para 
todos que se preocupam com o fu-
turo do país", concluiu. Natália Bonavides (PT): "ele ataca direitos, a soberania nacional e a democracia"

“Governo Bolsonaro tem lista extensa de 
maldades”, afirma Natália Bonavides
Deputada disse que gestão federal tem estimulado o racismo, 
violência contra as mulheres, indígenas, população LGTBQi, 
movimentos sociais, e, ainda, desprezado os direitos humanos

Críticas

José Aldenir/AgoraRN
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

Anunciada no começo do ano, a 
iniciativa da governadora Fátima 
Bezerra de reavaliar todo o Progra-
ma de Apoio ao Desenvolvimento 
Industrial do Rio Grande do Norte 
(Proadi), surgiu no horizonte do 
agronegócio potiguar como um ca-
valo selado para quem, há anos, so-
nha com cadeia produtiva da carne 
no Rio Grande do Norte.

O objetivo dos produtores, 
aproveitando a oportunidade, é 
resolver de uma vez o problema do 
chamado Proadi da Carne, que be-
neficia com 75% de renúncia fiscal 
de ICMS apenas quatro empresas 
que atuam no setor, enquanto mui-
tos outros produtores afundam na 
informalidade, quando poderiam 
estar legalmente participando do 
processo. E dos lucros, natural-
mente.   

“Queremos acabar com essa 

isenção injusta que incentiva a 
importação e abaixa a referência 
de preço no mercado, uma concor-
rência, definitivamente, desleal”, 
diz Marcelo Passos, presidente da 
Associação Norte-rio-grandense 
dos Criadores do RN (Anorc).

“Ao mesmo tempo, queremos 
uma tributação para os animais 
abatidos no estado, livres de ICMS, 
nos moldes da Bahia e Alagoas”, 
acrescenta.

A base central da argumen-
tação de Passos e dos produtores 
que ele representa é que a isenção 
injusta dada a quatro empresas 
cujo trabalho se resume a comprar 
a carcaça, cortar e vender as pe-
ças de carne ou comprar a carnes 
já embalada e revender, retira de 
milhares de pequenos produtores a 
oportunidade de se organizar para 
beliscar uma fatia desse mercado 
milionário.

“Estamos falando aqui de um 
potencial de R$ 1 bilhão, 30 mil 

empregos diretos e 90 mil indire-
tos”, diz Eduardo Melo, o Duda, 
diretor de Eventos da Anorc que 
mais recentemente passou a atuar 
na Comissão da Cadeia da Carne 
da entidade.

“Se boa parte dessa demanda 

for abastecida internamente, fa-
remos uma revolução no estado”, 
proclama.

Marcelo Passos já conseguiu 
apoios importantes junto à Fede-
ração da Agricultura (Faern) e ao 
Sebrae do RN.  

Apesar de possuir uma grande 
demanda por carne bovina, esti-
mada em 90 mil toneladas ao ano 
(R$ 900 milhões), o estado importa 
R$ 700 milhões por ano em carne 
bovina congelada, principalmente 
dos estados do Pará,  Tocantins e 
Maranhão. “O que resta é ocupa-
do pelo produto local, que acaba 
sendo forçado a buscar o mercado 
informal para sobreviver”, explica 
Marcelo Passos.

Segundo ele, ao iniciar o pro-
cesso de reavaliação das renúncias 
fiscais concedidas pelo Proadi, a 
governadora Fátima Bezerra abriu 
a possibilidade de inserir uma fatia 
muito maior de produtores base-
ados no interior, onde realmente 
mora a escassez de emprego e ren-
da.  

“Essa legislação já levantou a 
cadeia produtiva da carne em dois 
estados, ativando a economia atra-
vés der seus insumos e subprodu-
tos”, encerra Eduardo Melo.

Uma verba carimbada do go-
verno federal, ainda no governo 
Robinson, abriu a possibilidade 
para a instalação de 14 frigoríficos 
no RN.

Diante da dificuldade finan-
ceira dos municípios, que teriam 
que bancar a manutenção dessas 
estruturas, o prefeito Marconi Bar-
reto, de Ceará-Mirim, na região 
metropolitana de Natal, conseguiu 

por meio de licitação trazer investi-
mentos privados para a iniciativa.

O Grupo Machado - Frigorífico 
Campo do Gado – venceu a licita-
ção e começará em breve a constru-
ção de uma planta de R$ 7 milhões, 
com capacidade para abater ini-
cialmente 40 mil cabeças por ano.

Com três frigoríficos em Feira 
de Santana, na Bahia, e Arapiraca, 
em Alagoas, o grupo conquistou o 

direito sobre abatedouro de Ceará-
-Mirim, pelos próximos 25 anos.

Hoje, o RN importa R$ 700 mi-
lhões por ano em carne bovina con-
gelada principalmente dos estados 
do Pará (80%) e Tocantins.

Somente essa exportação gera 
em torno de R$ 48 milhões por ano 
em ICMS para os estados produ-
tores. Daí a importância de uma 
revisão rigorosa sobre o chamado 

Proadi da carne, o ICMS que bene-
ficia apenas quatro empresas que 
atuam no estado.

Somente em 2017, quando ape-
nas três empresas participavam 
desse benefício, a renúncia fiscal do 
RN somou R$ 8 milhões.

Para Marcelo Passos, a hora é 
de diálogo com a governadora. Ali-
ás, ele já encaminhou uma propos-
ta esta sermana. 

Marcelo Passos durante a apresentação do plano de revitalização do setor

Revisão do Proadi pode construir novo 
mercado para a carne produzida no RN

Frigorífico privado em Ceará Mirim 
aparece como  um bom começo

Para o presidente da Associação Norte-rio-grandense dos Criadores, Marcelo Passos, o direcionamento da renúncia de ICMS 
pode ressuscitar uma atividade condenada à informalidade e abrir espaço para abertura de negócios e geração de empregos

Agronegócio

Selo de qualidade

José Aldenir/AgoraRN

Carne com selo estadual é o objetivo

José Aldenir/AgoraRN
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,99
MAÇO

R$0,89
MAÇO

R$

COENTRO  OU CEBOLINHAMaço

RÚCULA  
OU SALSA

Maço

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 12 de abril a 14 de abril 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 retificação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes 
no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão financiadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET 
(Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. 
Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

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
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Laranja-pera
Granel 2,39

KG

R$
Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Limão Taiti
Granel

Banana Pacovan
Granel

Batata-doce-rosada
Granel

2,49
KG

R$2,39
KG

R$

2,09
KG

R$

Abacaxi Havaí
Unidade

2,99
UNID.

R$

Fraldinha 
bovina 
Peça, a 
partir de 17,59

KG

R$

Refrigerante 
guaraná Indaiá
Garrafa c/ 1L

1,59
GARRAFA

R$

Cerveja Schin
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,59
LATA

R$
Bombons 
sortidos 
Garoto
Caixa 
c/ 300g 7,59

CX.

R$

Contrafilé bovino
Peça, a partir de

19,89
KG

R$
Filé de peito 
de frango 
Sadia
Pacote 
c/ 1kg 

Hambúrguer 
misto Tony        
Embalagem 
c/ 560g 10,89

PCT.

R$ 8,29
EMB.

R$7,45
PCT.

R$Salsicha hot 
dog resfriada 
Sadia
Pacote c/ 500g 10,89

UNID.

R$

Pizza 
congelada 
Sadia
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 
440g ou 460g

Requeijão 
cremoso 
Supremo
Unidade 
c/ 200g

Queijo 
gorgonzola 
Cristina
Peça2,89

UNID.

R$ 39,90
KG

R$Margarina 
Delícia  
Unidade 
c/ 500g 3,49

UNID.

R$ Bebida láctea 
Quatazinho
Unidade c/ 
200ml 0,69

UNID.

R$

O MINISTÉRIO DA 
SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E 
ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 
2 ANOS DE IDADE 

OU MAIS.

0,95
GARRAFA

R$

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

Néctar Nutri 
Néctar
Diversos sabores, 
unidade c/ 1L

2,59
UNID.

R$

Isotônico 
Gatorade
Diversos sabores, 
garrafa c/ 500ml

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

3,29
GARRAFA

R$ 10,89
GARRAFA

R$ 1,35
LATA

R$ 0,59
UNID.

R$

2,15
PCT.

R$

Cerveja Kaiser
Embalagem c/ 12 latas 
c/ 350ml

Massa 
instantânea 
Maratá
Unidade c/ 85g

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 1kg

Arroz parboilizado 
T2 Emoções
Pacote c/ 1kg

2,49
PCT.

R$

Café almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

3,59
PCT.

R$ Sardinha Gomes 
da Costa
Unidade c/ 84g

Leite de coco 
Sococo
Unidade c/ 200ml

2,65
UNID.

R$ 3,39
UNID.

R$

Leite condensado 
TP Nilza
Unidade c/ 395g

3,09
UNID.

R$ 3,65
PCT.

R$Biscoito de 
maizena Fortaleza
Pacote c/ 400g

Chocolate Bis
Unidade c/ 126g 3,89

UNID.

R$ 6,99
EMB.

R$ 11,89
EMB.

R$Papel higiênico folha simples Rose 
Embalagem promocional, leve 16 e 
pague 14 rolos c/ 30m

Kit Salon Hidra 
Embalagem 
c/ shampoo + 
condicionador 
c/ 300ml

Fralda Super 
Sec Pampers
Diversos 
tamanhos, 
pacote jumbo

52,90
PCT.

R$

Feirinha de panelas 
Turim Tramontina
Diversos modelos

34,90
UNID.

R$

Detergente 
líquido Limpol
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

1,29
UNID.

R$ 76,90
PCT.

R$

Ração Champ
Pacote c/ 18kg

Pneu Euzkadi
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

159,90
UNID.

R$

Fo
to

 ilu
st

ra
tiv

a. 
Nã

o 
ac

om
pa

nh
a r

od
a.FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE



QUINTA-FEIRA, 12.04.2019 CIDADES 9QUINTA-FEIRA, 12.04.2019CIDADES8

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,99
MAÇO

R$0,89
MAÇO

R$

COENTRO  OU CEBOLINHAMaço

RÚCULA  
OU SALSA

Maço

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 12 de abril a 14 de abril 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 retificação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes 
no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão financiadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET 
(Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. 
Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

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 12/4/2019 A 14/4/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 12/4/2019 A 14/4/2019OFERTAS DE DIAS03
/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil /makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil www.makro.com.br

Laranja-pera
Granel 2,39

KG

R$
Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Limão Taiti
Granel

Banana Pacovan
Granel

Batata-doce-rosada
Granel

2,49
KG

R$2,39
KG

R$

2,09
KG

R$

Abacaxi Havaí
Unidade

2,99
UNID.

R$

Fraldinha 
bovina 
Peça, a 
partir de 17,59

KG

R$

Refrigerante 
guaraná Indaiá
Garrafa c/ 1L

1,59
GARRAFA

R$

Cerveja Schin
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,59
LATA

R$
Bombons 
sortidos 
Garoto
Caixa 
c/ 300g 7,59

CX.

R$

Contrafilé bovino
Peça, a partir de

19,89
KG

R$
Filé de peito 
de frango 
Sadia
Pacote 
c/ 1kg 

Hambúrguer 
misto Tony        
Embalagem 
c/ 560g 10,89

PCT.

R$ 8,29
EMB.

R$7,45
PCT.

R$Salsicha hot 
dog resfriada 
Sadia
Pacote c/ 500g 10,89

UNID.

R$

Pizza 
congelada 
Sadia
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 
440g ou 460g

Requeijão 
cremoso 
Supremo
Unidade 
c/ 200g

Queijo 
gorgonzola 
Cristina
Peça2,89

UNID.

R$ 39,90
KG

R$Margarina 
Delícia  
Unidade 
c/ 500g 3,49

UNID.

R$ Bebida láctea 
Quatazinho
Unidade c/ 
200ml 0,69

UNID.

R$

O MINISTÉRIO DA 
SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E 
ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 
2 ANOS DE IDADE 

OU MAIS.

0,95
GARRAFA

R$

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

Néctar Nutri 
Néctar
Diversos sabores, 
unidade c/ 1L

2,59
UNID.

R$

Isotônico 
Gatorade
Diversos sabores, 
garrafa c/ 500ml

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

3,29
GARRAFA

R$ 10,89
GARRAFA

R$ 1,35
LATA

R$ 0,59
UNID.

R$

2,15
PCT.

R$

Cerveja Kaiser
Embalagem c/ 12 latas 
c/ 350ml

Massa 
instantânea 
Maratá
Unidade c/ 85g

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 1kg

Arroz parboilizado 
T2 Emoções
Pacote c/ 1kg

2,49
PCT.

R$

Café almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

3,59
PCT.

R$ Sardinha Gomes 
da Costa
Unidade c/ 84g

Leite de coco 
Sococo
Unidade c/ 200ml

2,65
UNID.

R$ 3,39
UNID.

R$

Leite condensado 
TP Nilza
Unidade c/ 395g

3,09
UNID.

R$ 3,65
PCT.

R$Biscoito de 
maizena Fortaleza
Pacote c/ 400g

Chocolate Bis
Unidade c/ 126g 3,89

UNID.

R$ 6,99
EMB.

R$ 11,89
EMB.

R$Papel higiênico folha simples Rose 
Embalagem promocional, leve 16 e 
pague 14 rolos c/ 30m

Kit Salon Hidra 
Embalagem 
c/ shampoo + 
condicionador 
c/ 300ml

Fralda Super 
Sec Pampers
Diversos 
tamanhos, 
pacote jumbo

52,90
PCT.

R$

Feirinha de panelas 
Turim Tramontina
Diversos modelos

34,90
UNID.

R$

Detergente 
líquido Limpol
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

1,29
UNID.

R$ 76,90
PCT.

R$

Ração Champ
Pacote c/ 18kg

Pneu Euzkadi
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

159,90
UNID.

R$
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Intrépido, Senhor Redator, numa afoiteza pró-
pria dos incautos, escrevi que a glória é uma inven-
ção bem urdida pela sagacidade humana. Fui co-
brado, e só quando li a crônica no jornal, de manhã 
cedo, vi que não dei lastro à afirmação. É inventa-
da, não renego. A suspeita não nasceu desta pobre 
alma do cronista. Vem de longe, dos velhíssimos 
antanhos. De quando o homem iluminista era ca-
paz de inventar um rei sem precisar ser súdito com 
a vassalagem da servidão.  

Digo melhor, enquanto arde essa necessidade 
de dizer: nem cuidemos do ensaio de Peter Burke, 
‘A Fabricação do Rei’, um dois mais importantes 
estudos sobre a construção da imagem pública de 
Luís XIV. Vamos logo a um dos mais modernos e 
densos olhares sobre a glória que o mundo hoje 
conhece: ‘A Invenção da Celebridade’, de Antoine 
Lilti. Doutor da Escola de Altos Estudos em Ciências 
Sociais, lido na França como um dos modernos es-
tudiosos do Iluminismo.

Por sorte, a ignorância deste cronista tem o 
destino benfazejo de conhecer a tradução do 
ensaio, desde fins do ano passado. Não é à toa 
que a capa da edição feita aqui, pela Civilização 
Brasileira, manteve a imagem de Maria Antonieta. 
E a frase que abre a introdução tem o timbre do 
inesperado: ‘Maria Antonieta é Lady Di!’. Copolla, 
pai de Sophia, ficou impressionado com uma Maria 
Antonieta jovem, entre a sede de liberdade e as 
obrigações impostas pela monarquia.

A rigor, e neste caso, não é bem a beleza o que 
mais vale. E sim a celebridade como algo que pode 
ser inventado. Lilti faz grave e clara distinção entre 
pessoas gloriosas e aquelas apenas sopradas pe-
la celebridade vulgar. É dele: ‘A celebridade seria 
apenas uma degenerescência da glória, um fenô-
meno midiático e tautológico’. E classifica, sem ter 
dó nem sequer piedade cristã do perdão: ‘Indivídu-
os sem talento e sem obra, cujo único mérito seria 
aparecer na televisão’. 

Com anos e anos de um jornalismo banhado 
nesse mundanismo que é capaz de banalizar as 
coisas do mundo, não consigo olhar a Aldeia Velha 
de Felipe Camarão sem sentir o travo de um certo 
tédio. A história mostra que ao longo de mais de 
quatrocentos anos é igual em tudo. No verdadeiro 
e no falso. E há os que chegam e assaltam com a 
mais nímia gentileza a nossa vã paciência nativa.  
Como somos ingênuos diante da genialidade ma-
treira desses velhos sabidos.

E tudo vai ficando raro. Longe daquele tempo 
em que a cidade era bem mais provinciana, mas 
também mais humana e universal. O Grande Ponto 
era grande, valia por uma universidade.  Lá che-
gavam os viajantes com as novidades do mundo. 
Agora, não. Tudo ficou pequeno. Tocado do ape-
nas comum. Até a beleza ficou sem graça, como 
no verso tristemente melancólico do poeta José 
Bezerra Gomes, e sem ferir a Manuel nenhum - ‘Se-
nhor, amanuelaram o mundo!’

Da beleza, ainda

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
FOGO

Já vinha queimando como fo-
go de monturo desde a campanha 
a crise interna do MDB que agora 
culminou com o rompimento do 
deputado Walter e seu primo, o 
ex-deputado Henrique Alves.

REGISTRO
Esta coluna - basta con-

sultar o arquivo - registrou a 
reação de Walter e sua posição 
ao desmentir Henrique porque 
este garantiu a candidatura do 
prefeito Álvaro Dias à reeleição 
no próximo ano.

PRETEXTO
Embora hoje acuse o primo  

Henrique de ter contribuído com 
o seu desgaste para a derrota do 
seu pai, Garibaldi, na verdade 
Walter nunca aceitou foi o apoio 
de Henrique a Benes Leocádio.

INJUSTO
Acusação de Walter é vista 

como pretexto, afinal as 27 teste-
munhas inocentaram Henrique 
nos processos que responde. 
E Henrique não sofria prisão 
quando Wilma derrotou Garibal-
di Filho.

ALIÁS
A última vitória de Garibaldi 

foi no acordão com o então sena-
dor José Agripino para a eleição 
de Rosalba Ciarlini, o que levou 
seu pai, suplente, a assumir o Se-
nado, derrotando Geraldo Melo.   

FEIO
Difícil para Walter, por falta 

de magnitude que só a tradição 
garante com o tempo, é manhã 
não ter como justificar ter 
abandonar o barco do MDB na 
sua hora mais dramática. Como 
os ratos.

POSTURA
De todo esse episódio prota-

gonizado pelo deputado federal 
Walter Alves, fica a postura 
correta do ex-deputado Henrique. 
Indagado, negou-se a falar sobre 
crise enquanto Garibaldi se 
recupera.

PALCO

GUERRA
Dia 24 próximo, às 11h, no 

Centro de Convivência da UFRN, 
o lançamento do livro “Nordeste 
do Brasil na II Guerra Mundial” 
reunindo ensaios de artigos de 
professores da região nordestina.

QUEM
O livro tem a participação dos 

doutorandos Anna Gabriella de 
Souza Cordeiro e Luiz Gustavo 
Costa. Organização é da pro-
fessora Flávia de Sá Pedreira, 
do Departamento de História, 
UFRN.

TURISMO
O deputado João Maia propõe 

a estratégia de tarifas baixas pa-
ra atrair turistas. Só falta saber 
quem vai definir e executar a 
estratégia. Turismo no RN virou 
um combinemos em família. E só. 

ALIÁS
Essa idéia de entregar o 

Museu da Rampa, mesmo via 
concorrência, a ‘especialistas’ de 
fora do Estado pode ser o erro 
fatal. O RN não aposta em nomes 
nossos e ninguém saber dizer a 
razão. 

ALECRIM
Carlos Eduardo Souza 

Queiroz, de São Paulo, um estu-
dante de pós-graduação, estuda 
a recepção crítica de Marcel 
Proust e entre essas visões as de 
Octacílio Alecrim e Jayme Adour 
da Câmara.

RETRATO
Nem Delfim Netto, um con-

servador, acredita na capacidade 
política do PSL. NOL seu artigo 
na segunda página da Folha, ele 
afirmou que o partido de Bolsona-
ro ‘não sabe para o que está ali’.

E...
É porque Delfim Netto ainda 

não viu a atuação do PSL no 
Rio Grande do Norte. Talvez 
ficasse ainda mais espantado. 
É jejuno em política, de uma po-
breza de talento além de todos 
os limites.

CAMARIM

CENA
Os principais nomes do MDB não conseguiram 
ainda perceber as razões que hoje levam o 
deputado federal Walter Alves a afirmar aos 
seus interlocutores mais próximos que o partido 
ainda não tem candidato a prefeito em Natal. 

Álvaro é o prefeito, está bem nas pesquisas, 
revela habilidade no trato com o Legislativo 
municipal, tem história de coerência dentro do 
partido e tradição ao lado do grupo Alves. Tem 
gato na tuba ou tuba no gato? Só o tempo vai 
demonstrar. 

“ “Ainda que agrade a traição, 
ao traidor tem-se aversão”.

Miguel de Cervantes,
escritor espanhol (1547-1616).   



A bancada federal do Rio Gran-
de do Norte manteve o corte de 
aproximadamente 70% sobre o va-
lor original da emenda orçamentá-
ria para a construção do Terminal 
Turístico da Redinha. O prazo esta-
belecido pelo governo federal para 
mudanças nas emendas parlamen-
tares para o Orçamento Geral da 
União de 2019 encerrou na última 
terça-feira, 9. Assim, a emenda 
permaneceu com R$ 8,5 milhões.

No ano passado, a então ban-
cada potiguar, modificada em re-
lação à atual, aprovara o valor de 

R$ 24,5 milhões para o projeto do 
Terminal Turístico da Redinha, 
por solicitação do prefeito de Natal, 
Álvaro Dias. O terminal é apontado 
pelo prefeito como uma obra capaz 
de impulsionar o Turismo na Re-
dinha, gerando emprego e renda 
para os moradores da Zona Norte.

O corte promovido pela bancada 
federal, que inicialmente rebaixou 
o valor da emenda para Natal a R$ 
1 milhão, foi feito após o governo 
federal estabelecer um contingen-
ciamento de 20% no OGU/2019. 
Representantes políticos e empre-

sariais criticaram a proporção do 
corte, o que levou a bancada a ceder 
na proposta inicial e definir o valor 
de R$ 8,5 milhões. A emenda se-
guiu com 70% a menos, em relação 
ao seu valor original. A proposta de 
Álvaro era que o corte à emenda de 
Natal seguisse a mesma proporção 
do aplicado aos demais projetos da 
bancada, na faixa dos 20%. Isto 
preservaria algo em torno de R$ 20 
milhões no OGU para a Redinha. 
A bancada federal, no entanto, não 
atendeu ao pedido do prefeito e 
manteve os R$ 8,5 milhões.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que es-
tá aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Licitatório Nº. 
019/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE 
DE QUALIDADE NO EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
ALUÍZIO ALVES. A sessão pública dar-se-á no dia 29/04/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Mu-
nicipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/
licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
as 17h00min. Macaíba/RN, 11/04/2019. Pregoeira/PMM.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 021/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FU-
TURA E EVENTUAL DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO FÍSICA. A sessão pública dar-se-á no 
dia 02/05/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 
11/04/2019. Pregoeiro/PMM.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª Vara Cível DA COMARCA DE NATAL

EDITAL DE CITAÇÃO- ORDINÁRIO (Prazo: 30 dias)

A Exma. Sra. Dra. Thereza Cristina Costa Rocha Gomes, Juíza de Direito da 14ª Vara Cível desta 
Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 
30 dias, que pelo presente fica CITADO(A) a pessoa de Progas Comércio e Instalação de Central 
de Gás Ltda - ME, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar 
possa, por todos os atos e termos da Ação (Proc. nº 0034889-33.2009.8.20.0001), proposta por 
Unimetais Comércio Ltda contra Progas Comércio e Instalação de Central de Gás Ltda - ME, em 
tramitação por este Juízo da 14ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 
defesa que tiver. Em caso de revelia será nomeado curador especial. Tudo de conformidade com 
a petição inicial, cuja cópia se encontra nesta Secretaria, à disposição dos interessados. Dado 
e Passado nesta Cidade de Natal, aos 21 de fevereiro de 2019 Eu, Maria Jacqueline Lopes de 
Luna Freire, Chefe de Secretaria o fiz digitar, subscrevi e assino.

Thereza Cristina Costa Rocha Gomes
Juíza de Direito

CASA DO BEM
CNPJ (MF) 07.535.041/0001-21

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da CASA DO BEM, em atenção aos artigos 17, 18, 19, 20, 21, 22, e seguintes do 
novo Estatuto, convoca os associados em pleno gozo de seus direitos, para se reunir em Assem-
bleia Geral Ordinária, no dia 26 de abril de 2018, em sua sede social, situada na Rua Papa João 
XXIII, 1719, bairro de Mãe Luiza, nesta capital, às 10:00 (dez) horas, em primeira convocação, 
com a presença de  50% (cinquenta por cento) e mais um dos sócios em pleno gozo de seus 
direitos estatutários e com direito a voto ou às 11:00 (onze) horas, em segunda convocação, com 
qualquer número de sócios, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a)   aprovar ou rejeitar o relatório de atividades e as contas da Diretoria Administrativa relativo ao 
exercício do ano de 2018;
b)   aprovar ou rejeitar o planejamento para o exercício seguinte;
c)   outros assuntos de interesse da Casa do Bem.

 Natal (RN), 12 de abril de 2019

Edivânia Sales de Souza Cruz - Presidente da Casa do Bem
Identidade 001.360.876 – expedida em 6/11/2015  -  CIC 836.930.764-72

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE  OPERAÇÃO

L L DA C FERNANDES EIRELI, CNPJ: 07.206.413/0001-76, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação nº 2018-127715/TEC/LRO-0248, válida até 02/04/2021 
para a atividade de extração de calcário, localizada na Rod BR 304, km 59, S/N, Zona Rural, 
Mossoró/RN.

LUELSON LUIZ DA COSTA FERNANDES
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

M L DA C FERNANDES EIRELI, CNPJ: 08.991.511/0001-24, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação, para extração mineral de granito com beneficiamento, 
localizado na Fazenda Tanques, s/n, Zona Rural. Assú/RN, CEP: 59.650-000. 

  
MÍRIAM LOPES DA COSTA FERNANDES 

Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA

Rildo Medeiros Matoso, CPF 096.350.414-20, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LSP para 
um loteamento de 10hc, localizado na Av. Antonio Florêncio, s/n, Ponta do Madeiro, Tibau do 
Sul - RN.

Rildo Medeiros Matoso
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Polimix Concreto Ltda., 29.067.113/0001-96, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI - Licença de 
Instalação, com prazo de validade até 05/04/2023, em favor do empreendimento Central Eólica 
Valência I, com potência de 20,79 MW, localizada na Fazenda Fonseca, Zona Rural no Município 
de Rio do Fogo/RN. 

Ranier Messias
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MARILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 04.747.896/0001-28, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para a Fabricação de Saneantes, localizada Rodovia 
BR 304, km 40, Contorno, Cep.: 59.600-001 – Mossoró/RN.

Inácio de Loiola da Silveira Júnior 
Proprietário

O deputado estadual San-
dro Pimentel (PSOL) iniciou 
uma série de visitas às 21 
unidades prisionais existen-
tes no Rio Grande do Norte. 
“A nossa Constituição não 
está sendo cumprida, pois as 
prisões no Brasil não recupe-
ram ninguém. Pelo contrário, 
a ONU (Organizações das 
Nações Unidas) já reconheceu 
que o Brasil é um dos maio-
res violadores de Direitos 
Humanos do mundo”, disse 
o deputado. Sandro Pimentel 
afirmou que iniciou a sua sé-
rie de visitas por Alcaçuz, on-
de constatou superpopulação, 
com revezamentos inclusive 
para dormir. Segundo o par-
lamentar, um ponto positivo 
encontrado na unidade foi a 
fábrica de vassouras que há 
em um dos seus pavilhões e 
que assegura, minimamen-
te, a ressocialização. Para 
o deputado, cabe ao Estado 
proceder oportunidades res-
socialização.

Sandro Pimentel 
visita sistema 
prisional e pede 
scanners

Análise

Bancada federal mantém corte de 70%
em emenda da OGU para Redinha

Valor final
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...do jornalista Gerd Wenzel: 
"As escolhas de um presidente. 
Manifestação de solidariedade 
com um comediante condenado 
pela Justiça? Sim. Manifestação 
de solidariedade com a família 
de Evaldo Rosa dos Santos 
assassinado pelo Exército? Não. 
Escolhas que, mais cedo ou mais 
tarde, cobrarão seu preço"; 
...da revista Valor Econômico: 
"Maia: Sem BPC e aposentadoria 
rural, há condição de aprovar 
reforma"; 
...do jornal Estadão: "Petrobrás 
prepara operação para vender até 
30% da BR Distribuidora".

>> GIRO PELO TWITTER...

ENQUETE QUE SALVA
O deputado federal Beto 

Rosado usou uma tática 
inteligente para abordar os 100 
dias da gestão Bolsonaro nas 
redes sociais. Ao invés de elogiar 
ou criticar o novo governo 
federal, ele postou uma enquete 
entre os seus seguidores, 
perguntando se eles aprovam 
ou desaprovam o que foi feito 
nos primeiros três meses pelo 
presidente. 
O embate ficou por conta dos 
internautas.

COBRANDO
A senadora do RN Zenaide 

Maia aproveitou a presença do 
ministro do Turismo Marcelo 
Álvaro Antônio, na manhã desta 
quarta-feira (10), em reunião na 
Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo do Senado, 
para questioná-lo sobre a falta 
de projetos e investimentos para 
o setor. “Até agora não há nada 
de concreto, nem anúncios de 
programas para esta área, que 
é grande geradora de emprego 
e renda. Mas é preciso lembrar 
que o turismo é alavancado 
pela segurança pública. 
Então, estamos zerados. Mas 
até quando? O país aguarda 
ansioso por um   projeto de 
desenvolvimento econômico”, 
disse a parlamentar.

RETWEET
Um detalhe que pode ter passado 

despercebido em torno da declaração 
do deputado Walter Alves 
oficializando o rompimento político-
familiar com o primo e ex-deputado 
Henrique Alves pelo Twitter: o 
aval dado pelo pai Garibaldi Alves 
Filho, também nas redes sociais. O 
ex-senador 'retweetou' a resposta 
de Walter ao prefeito Boba, ou 
seja, compartilhou entre os seus 
próprios seguidores o conteúdo, 
endossando as palavras escritas pelo 
parlamentar.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Governadora Fátima Bezerra e parte da bancada federal do RN 
em reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. 
Em pauta, a duplicação da BR 304

Deputados Ezequiel Ferreira e Gustavo Carvalho recebendo 
a presidente da Adepol, delegada Paoulla Maués, que foi 
apresentar aos parlamentares, ao lado do também delegado 
Cláudio Henrique, demandas da Polícia Civil do RN

 Instagram

 Instagram

Desfile Animale Verão 2020, no Rio de Janeiro

Divulgação

FANFARRÃO
Depois de ter chamado "cônjuge" 

de "conge" - mais de uma vez - durante 
audiência na Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado, para explicar o 
seu 'pacote anticrime', o ministro da 
Justiça Sérgio Moro voltou a passar 
vergonha nacional, ao afirmar, em 
entrevista a Pedro Bial, que gostava de 
ler biografias e não conseguir dizer uma 
sequer que havia lido ao apresentador. 
Na mesma entrevista a Bial, no 
programa Conversa com Bial, na Globo, 
o ex-juiz da Lava Jato chama "rusgas" 
de "rugas" ao citar relacionamento com 
o ministro so STF Gilmar Mendes. 
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A Secretaria Nacional de Ha-
bitação (SNH) estuda liberar R$ 
50 milhões para a construção de 
moradias populares no Rio Gran-
de do Norte. A expectativa é de 
que os recursos possam ajudar 
na edificação de 1,3 mil unidades 
habitacionais.

O projeto promete beneficiar 
18 mil pessoas em 60 municípios 
do RN. “O secretário nacional de 
Habitação se comprometeu em 
analisar o contrato do projeto Pró-
-moradia, bem como a viabilidade 
do repasse de R$ 50 milhões de re-

ais para a construção de casas para 
o nosso povo”, disse Fátima.

Em Brasília, durante encontro 
com o secretário nacional de Ha-
bitação, Celso Toshido Matsuda, o 
Governo do Estado apresentou a 
comprovação da contrapartida exi-
gida pelo governo federal, para o 
desenvolvimento do projeto e para 
o recebimento destes recursos que 
estavam destinados ao RN desde 
2010.

“Saímos otimistas da reunião, 
visto que o secretário se mostrou 
sensível e garantiu um retorno até 

a segunda-feira, sobre a viabilida-
de técnica do projeto, e a liberação 
dos recursos”, destacou Pablo Thia-
go Lins, presidente da Companhia 
Estadual de Habitação e Desenvol-
vimento Urbano (Cehab).

Outra conquista da reunião, 
será a regularização de 25 mil uni-
dades habitacionais, possibilitando 
a aquisição de escrituras públicas 
das moradias da população mais 
carente. “Regularização fundiária 
e moradia popular, para nós é cida-
dania para o povo do Rio Grande do 
Norte”, disse Fátima. Ação beneficia 18 mil pessoas no RN

Governo espera receber R$ 50 milhões 
para a construção de moradias populares 
 Secretaria Nacional de Habitação (SNH) vai liberar os recursos para a construção de 1,3 mil novas 
unidades habitacionais no Rio Grande do Norte; serão beneficiados 60 municípios potiguares 

Habitação

José Aldenir/AgoraRN

O corte promovido pela 
bancada federal do Rio Gran-
de do Norte à emenda que 
possibilitaria a construção 
de um terminal turístico na 
praia da Redinha repercutiu 
mal na Assembleia Legislati-
va. A deputada estadual Eu-
diane Macêdo (PTC) avaliou 
que os parlamentares de Bra-
sília poderiam ter realizado o 
corte de maneira linear , com 
parcelas iguais de emendas 
voltadas para outros setores 
da administração. Ela acredi-
ta que a capital potiguar saiu 
prejudicada com a decisão. 
"Nossos deputados não tive-
ram sensibilidade de enten-
der que a capital não tem in-
dústria, e que a economia de 
Natal gira em torno do turis-
mo”, lamentou em entrevista 
ao programa “Jornal Agora”, 
apresentado pelos jornalistas 
Alex Viana e Anna Karinna 
Castro, na rádio Agora FM 
(97,9).

O corte promovido pela 
bancada federal foi feito após 
o governo federal estabelecer 
um contingenciamento de 
20% no Orçamento Geral da 
União de 2019. Em virtude da 
comoção negativa, a bancada 
elevou o montante destina-
do à construção do terminal 
para R$ 8,5 milhões, o que, 
segundo Eudiane, continua a 
ser  insuficiente.

Bancada foi 
insensível 
com Natal, diz 
Eudiane Macêdo

Repercussão

Deputada Eudiane Macêdo (PTC)

José Aldenir/AgoraRN
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Kraftwerk: a biografia
Por Rodrigo Hammer

Nos anos 1970, o Kraftwerk assombrou o mun-
do da música com um som cheio de sintetizadores 
e um visual que, entre a elegância dos costumes 
e a praticidade dos uniformes, mesclados a uma 
postura quase imóvel no palco, faziam os inte-
grantes parecer bonecos ou robôs. 

O impacto do quarteto alemão de Düsseldorf 
foi tão grande quanto o que causaram artistas do 
nível de Rolling Stones, David Bowie, Pink Floyd e 
Iggy Pop. O Kraftwerk era uma usina criativa do 
que ficou famoso como Rock Eletrônico. 

Somente em agosto de 2016 chegou ao Brasil 
Kraftwerk Publikation (editora Seoman, 368 pági-
nas), uma biografia do grupo que permitiu aos fãs 
do lado de cá do equador entender melhor não 
apenas a trajetória, mas o alcance de seu legado.

Publicado em 2012 na Inglaterra, na Ale-
manha e nos Estados Unidos, o livro retrata de 

que forma Ralf Hütter (único integrante da fase 
clássica na formação atual) e Florian Schneider 
se uniram, decidiram enveredar por uma ainda 
incipiente seara eletrônica e se tornaram refe-
rência mundial. 

A história da banda, com os parceiros Karl Bar-
tos e Wolfgang Flür, é contada dentro do contexto 
social e cultural da Alemanha e da Europa.

O autor, o jornalista inglês radicado na Alema-
nha David Buckley, investigou bastidores de gra-
vações, o processo criativo, ouviu ex-membros e 
fez até um guia de 20 músicas essenciais do grupo. 

Escritor veterano de livros sobre música pop 
(entre eles, biografias de Elton John, David Bowie, 
R.E.M. e de Bryan Ferry e o Roxy Music), Buckley 
tenta entender e mostrar como homens de for-
mação erudita e apaixonados por tecnologia tor-
naram-se tão influentes ao mesmo tempo em que 
iam na contramão da contracultura hippie e da 
grandiosidade do Rock de Arena.

CIDADES AGORA
O avanço deste Agora RN não 

fica apenas nas novas rotativas que 
incrementaram a circulação e o 
formato. Vem aí quatro filhotes para 
atender as cidades de Mossoró (20 mil 
exemplares semanais), Parnamirim 
(12 mil), Macaíba e São Gonçalo 
do Amarante, cada uma com 8 mil 
exemplares.

TUITADA
Danilo Gentili com prisão 

decretada, José Dirceu soltinho 
da Silva, Dilma fazendo palestras 
pelo mundo sobre a roubalheira do 
bem, institutos de pesquisa, parte 
da imprensa, ministério público e 
judiciário sabotando geral - e ainda 
dizem que a praga petista é coisa do 
passado. (Guilherme Fiuza)

ESTUDANTES
Não é só no âmbito do MEC que o 

governo Bolsonaro tenta desconstruir 
a estrutura montada pelo PT no 
sistema educacional. Vem aí uma 
nova carteira de estudantes não mais 
emitida pelas entidades estudantis 
filiadas e/ou atreladas à UNE, há 
muito transformada em aparelho da 
esquerda.

INGRATIDÃO
O silêncio de Henrique Eduardo 

Alves à manifestação pública de 
rompimento do primo Walter Alves (o 
ex-ministro só citou Garibaldi Filho) 
provocou barulho na mídia deixando 
no ar um ponto negativo contra o 
deputado federal. A compreensão da 
maioria é de ingratidão gratuita de 
Waltinho.

ESTRANHO
É o que parece a forma apressada 

com que o nome do secretário do 
trabalho do Ministério da Economia, 
Rogério Marinho, foi relacionado a 
um caso de desvios de recursos numa 
emenda para a prefeitura de Touros 
em 2016 durante a administração do 
então prefeito Ney Rocha. Prova tem 
que ser concreta.

TORTURA
O que diz a militância de esquerda 

quando num estado governado pelo 
PT os presos são torturados nas 
penitenciárias e depois entregues às 
quadrilhas? E ainda mais quando 
esse estado, o Ceará, tem ao lado dos 
petistas a valente família Gomes, 
onde cada uma das lideranças vomita 
retórica por aí...

Tanta solidariedade
ao Gentili, imagina se ele 
tivesse tomado 80 tiros. 

(Pedro Honório Melo)

No Brasil, rir de quem
rouba é um crime pior do

que roubar de quem ri.

(Ruanh Meneses)

Cospem na cara, xingam juiz, 
debocham de ministra, 

e o preso é Gentili.

(Wallace Almeida)

PICARDIA NAS REDES

CONTAS
O TSE reprovou ontem por 

unanimidade as contas do PT 
relativas ao ano de 2013, após 
constatação de irregularidades nunca 
esclarecidas pelo partido. A corte 
determinou devolução de R$ 5,2 
milhões aos cofres públicos. É bom o 
PT potiguar botar as barbas de molho 
em relação aos gastos de 2018.

CASSAÇÃO
A sentença do Tribunal Eleitoral 

de Mato-Grosso cassando o mandato 
da senadora Selma Arruda (PSL), 
por abuso de poder econômico, é para 
ser lida e relida pelos senadores do 
RN. Não será surpresa se um caso 
semelhante comece a tirar o sono de 
um dos nossos três representantes.

VISITA
O cantor Genival Lacerda, um 

dos resistentes do verdadeiro forró 
nordestino e herdeiro de Jackson 
do Pandeiro, deverá visitar hoje no 
final da tarde o bar Me Leve, em 
Candelária, o preferido do cantor 
Fagner quando está em Natal. O 
paraibano e o cearense são amigos e 
por algumas vezes cantaram juntos.

TRIBUTO
Os artistas potiguares Mirabô 

Dantas, Galvão Filho, Marcondes 
Brasil, Jadson Lima e Giovani 
Montini serão os convidados especiais 
para o tributo Fagner Pop, dia 26 
deste abril no Me Leve. Das 20h 
à meia-noite eles apresentarão 
sucessos de Fagner, que em outubro 
completa 70 anos. 

PESQUISA
Segundo o DragaFolha, o 

político mais querido do Brasil é 
Fernando Haddad; a deputada mais 
equilibrada é Gleisi Hoffmann; o 
líder mais lúcido é Ciro Gomes; a 
autoridade mais isenta é Dias Toffoli; 
a jornalista de maior credibilidade é 
Miriam Leitão; e a parlamentar mais 
sensual é Maria do Rosário.

NOSTALGIA
Da ex-atriz Miriam Rios sobre o 

motivo central do fim do casamento 
com o rei Roberto Carlos: “Ele fez 
vasectomia, e eu queria ter filhos, ser 
mãe, aí eu soube da vasectomia, ele 
não me contava. Ele não sabia que 
eu sabia. Não foi fácil separar. Eu 
separei sofrendo, amando”.

“ “Vencer na política não
é tudo; é a única coisa”

(Richard Nixon)

Divulgação
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

Auto Posto Villagios Ltda CNPJ/MF: 16.909.633/0001-57 com sede à Lote V dos Coqueiros 1 A 
9-3, São José de Mipibu/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema uma licença de remoção de opera-
ção para a atividade de transporte de cargas perigosas / RN.

SEVERINO MANOEL ADOLFO 
Sócio-Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA VAREJISTA ME, CNPJ 70.318.001/000164, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada para um comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizado na 
Av. Dr. Francisco Amaral, n° 432 – Centro – Tenente Laurentino Cruz/RN – 59.338-000. 

Francisco Pinheiro de Lima 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

GRAÚNAS AGROPECUÁRIA LTDA, 05.356.804/0001-41, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Prévia, com prazo de validade até 03/04/2021, em favor do empreendimento Complexo Fotovol-
taico Graúna, localizado na zona rural do município de Açu/RN.

Felipe Ostemayer
Procurador Graúnas Agropecuária LTDA.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

NUMERO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 06.112.637/0002-37, 
torna publico que esta requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano - SEMUR a RLS - RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA para a edificação do 
Condominio Residencial Multifamiliar denominado COND. RES. MAR RONDON, composto de 42 
unid. com área construída de 2.738,09 m2.,  localizado na rua Projetada Lote 01, quadra 4k, 475, 
atual rua Parque dos Planetas, 475, Parque das Arvores, Parnamirim/RN.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PINHEIRO BORGES LTDA, 08.277.717/0009-44, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Renovação da Licença de Operação, para Posto de Revenda de combustíveis e Troca de Óleo, 
localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1010, Bairro Monte Castelo, CEP: 59.146-
230, Parnamirim/RN.

EDUARDO PINHEIRO BORGES
Proprietário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS

O Sócio Administrador da Sociedade Empresária Limitada, CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRA-
TAMENTO UROLOGICO LTDA, CNPJ 70.164.165/0001-84,  no uso das atribuições que lhe são 
conferidas convoca todos os seus respectivos sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
DE SÓCIOS, a ocorrer no dia  23 de ABRIL de 2019 às 19:00 horas no seguinte local: SEDE 
DA EMPRESA , localizada à AV. CAMPOS SALES, 615, TIROL, NATAL/RN, versando sobre os 
seguintes pontos:
1 – DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO 2018;
2 – VOTAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO;
3– ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL;
4 – CUSTOS COM A MUDANÇA DA SEDE;
5 – REALIDADE DO CONTRATO DO SUS;
6 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL;

Natal,  09 de abril de 2019.

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

BOM SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE, PEIXE, AVES ABATIDAS, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 08.090.419/0001-93, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de 
fabricação de produtos de carne (frigorífico), localizada na Rua Beliza de Jesus, 606, Santa 
Júlia, Mossoró - RN.

INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA

Durante a apresentação 
do balanço das atividades 
realizadas nos primeiros 100 
dias de gestão, a governado-
ra Fátima Bezerra anunciou 
que o Estado vai produzir 
ainda mais energia oriunda 
dos ventos, com a instalação 
de 50 novos parques eólicos 
a partir deste ano, com um 
investimento de R$ 4 bilhões. 
Na avaliação de Fátima Be-
zerra, o Estado está cada vez 
mais preparado para receber 
investimentos e as empresas 
precisarão de energia barata 
para produzir mais e, como 
consequência, gerar empregos 
diretos e indiretos. “Daremos 
continuidade às instalações 
das câmaras setoriais. Come-
çamos com a indústria, agora 
será a vez do comércio e servi-
ços e depois virão as câmaras 
de mineração e energia”, disse 
Fátima Bezerra.

A governadora frisou que 
muitas empresas querem in-
vestir no Rio Grande do Nor-
te e que o terreno está sendo 
preparado com os estudos 
para a liberação de licenças 
ambientais. Ainda na questão 
energética, a governadora in-
formou que o Estado também 
vai receber investimentos na 
geração de energia solar. Pa-
ra a governadora, um novo 
momento para a economia do 
Estado foi iniciado. “O mais 
importante é que as energias 
eólica e solar fazem parte do 
perfil de desenvolvimento eco-
nômico sustentável", explicou.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Jaime 
Calado, informou que o go-
verno está preparando o atlas 
eólico e solar. “Será um mapa 
da mina e haverá locais que 
a geração de energia se dará 
das duas formas ao mesmo 
tempo. Essas usinas – chama-
das de híbridas – farão parte 
de um novo tipo de indústria 
de geração de energia. 

Governadora 
anuncia 
instalação de 50 
parques eólicos

Energia

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 
020/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DE 
IMPRESSÃO E CÓPIA, INCLUÍDA A INSTALAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA/CORRETIVA, FORNECIMENTO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E 
MATERIAIS UTILIZADOS NA OPERAÇÃO E LIMPEZA, EXCETO PAPEL REPROGRÁFICO E MÃO-DE-
-OBRA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A sessão pública dar-se-á no dia 30/04/2019 às 08h30min, 
na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: http://macai-
ba.rn.gov.br/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 11/04/2019. Pregoeira/PMM.
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A caminhada do ABC na Copa 
do Brasil 2019 terminou na quar-
ta-feira, 10. Jogando no Estádio 
Arruda, na cidade de Recife (PE), 
em confronto de volta da 3ª fase 
da Copa do Brasil, o Alvinegro foi 
derrotado pelo Santa Cruz/PE por 
3 a 0 e se despediu da competição. 
Na primeira partida, realizada no 
Frasqueirão, o Alvinegro havia 
vencido por 1 a 0, fechando o placar 
agregado em 3 a 1 para o Tricolor 
pernambucano. Logo após a parti-
da, o técnico Ranielle Ribeiro ana-
lisou o jogo.

“O Santa Cruz criou uma impo-
sição muito grande, mas essa impo-

sição, até os 41 minutos do primei-
ro tempo, não foi convertida em gol, 
em relação ao desenvolvimento do 
jogo. Tomamos três gos de bola pa-
rada. Se conseguíssemos converter 
as chances criadas, principalmente 
no segundo tempo, podia ter muda-
do o panorama do jogo. Mudamos 
a escalação em relação”, lamentou.

Fora da disputa, o comandan-
te destacou a importância que a 
decisão do Campeonato Potiguar 
ganhou a partir de agora. “Para 
apagar um resultado como esse, 
uma desclassificação como essa, 
só um título. Vamos correr atrás 
disso, já que temos essa condição 

de fazer dois jogos contra o nosso 
grande rival e nesses dois jogos 
tentar a conquista. Esse é o nosso 
propósito, o nosso foco agora, bus-
car esse título para dar confiança 
para a sequência da temporada”, 
ressaltou Ranielle.

O ABC agora aguarda a defini-
ção da Federação Norte-Riogran-
dense de Futebol (FNF) em relação 
aos dois compromissos da final. 
Ainda não se sabe se os duelos se-
rão disputados nos dois próximos 
domingos ou nas duas próximas 
quarta-feiras. A Federação deverá 
emitir um posicionamento até, no 
máximo, esta sexta-feira, 12. Se não vencer o Campeonato Potiguar, Ranielle fica em situação complicada no ABC

Treinador do ABC lamenta erros em Recife e 
quer vencer Estadual para apagar má impressão
Alvinegro foi eliminado da Copa do Brasil após revés de 3 a 0 para o Santa Cruz-PE e agora muda a chave para as 
finais do Campeonato Potiguar, contra o América; decisões locais ainda não têm datas confirmadas pela Federação

Mudança de foco

José Aldenir/AgoraRN


