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Meninos do RN avançam 
em “peneira” do PSG
Erick Silva, de 12 anos, e Wesley Galvão, de 11, 
vão representar o Brasil em torneio na França.

SONHO FRANCÊS 16
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NATAL
Sexta-feira,
22 de fevereiro de 2019 
Edição nº 498| ano 3

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

Licitação dos transportes 
ainda depende da Câmara
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, edital só vai ser elaborado e lançado após
vereadores votarem quatro vetos do prefeito Álvaro Dias ao projeto que saiu da Câmara no ano passado.

CALAMIDADE 07

MOBILIDADE 03

DROGAS 13 EM NATAL 02

Exportadores
de frutas querem 
maior fiscalização
no Porto de Natal

Nova secretária de 
Segurança e Defesa 
Social quer priorizar 
áreas de risco

Fundação não poder 
fazer atividades 

culturais é como dizer 
que hospital não 

pode fazer cirurgia

Após as recentes apreensões 
de drogas no terminal portuário, 
associação exige a instalação de 
equipamento para vistorias.

Sheila Freitas, que era titular da 
Segurança no Estado até 2018, 
assume com desafio de resolver 
problemas na zona Leste.

Crispiniano Neto, diretor da Fundação José 
Augusto, sobre corte de verbas para a cultura.

José Aldenir / Agora RN
José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

Terminal tem passado por inspeções Delegada aposentada já foi nomeada

“
”
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Obras inacabadas

Novo diretor da Fundação José Augusto (FJA) - espécie de 
Secretaria de Cultura do Governo do Estado -, Crispiniano 
Neto quer evitar o que, em sua opinião, ocorreu durante o 

governo Robinson Faria: a entrega de obras inacabadas. Segundo 
ele, a inauguração da Biblioteca Câmara Cascudo, por exemplo, 
se deu “no apagar das luzes”. “Falta a subestação de energia, 
sem a qual não funcionam os computadores e aparelhos de ar 
condicionado”, assinala. Para ele, o Teatro Lauro Monte Filho, 
em Mossoró, foi reaberto também com uma estrutura aquém do 
esperado. “Colocaram lá cadeiras longarinas. Aquilo não é cadeira 
de teatro. Além do mais, o piso é declinado e a cadeira acompanha a 
declividade. A pessoa tem que estar se segurando com os pés”.

>> Inspeção. Após o Agora RN 
mostrar que exames laboratoriais 
foram suspensos no Hospital 
Monsenhor Walfredo Gurgel, em 
Natal, devido à greve dos servidores 
e por falta de insumos básicos, o 
Conselho Regional de Medicina 
do Rio Grande do Norte decidiu 
entrar em campo para monitorar 
a situação de abastecimento da 
unidade. Os detalhes da inspeção, 
prevista para ontem, não foram 
revelados.

>> Carnaval. O Ministério 
Público Estadual expediu 
recomendações para que mais dez 
cidades potiguares se abstenham 
de gastos com Carnaval em 2019. 
As justificativas são as dívidas de 
três municípios com os servidores 
e a inclusão de sete prefeituras 
na lista de cidades em situação 
de emergência por conta da seca. 
Outros seis municípios já haviam 
sido alvos de recomendação 
semelhante.

>> Parcela de contribuição. 
O presidente da Associação dos 
Magistrados do Rio Grande do Norte 
(Amarn), Herval Sampaio, crê que 
o Poder Judiciário tem cumprido 
com seu papel no enfrentamento à 
crise do Estado. Em entrevista ao 
Jornal Agora, da Agora FM (97,9), o 
magistrado afirmou que o Tribunal 
de Justiça colaborou com o Governo 
do Estado no momento em que 
abdicou de quase R$ 300 milhões em 
duodécimos nos “últimos anos”.

>> Lava Jato. O ministro Edson 
Fachin, relator da Operação Lava 
Jato no Supremo Tribunal Federal 
(STF), negou mais um pedido de 
liberdade do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), preso 
e condenado pela Lava Jato. A 
solicitação,  se voltava contra uma 
decisão do ministro Felix Fischer, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
que negou um recurso do petista 
contra sua condenação no caso do 
triplex do Guarujá.

Ou fazemos essa 
reforma agora ou 
faremos mais na 

frente na marra”
Deputado estadual José Dias (PSDB), sobre 

proposta de reforma da Previdência

>> Piso salarial. A Câmara 
de Parnamirim (foto) aprovou, 
e o prefeito Rosano Taveira 
já sancionou, projeto de lei 
complementar que aumenta 
em 4,17% o piso salarial dos 
professores do município. A 
medida terá efeito retroativo a 
janeiro de 2019. O impacto nas 
finanças para o ano todo será 
de aproximadamente R$ 234 
milhões. Em Natal, o reajuste 
do piso do magistério - que é 
definido pelo governo federal e 
precisa ser seguido por estados 
e municípios - ainda depende 
de envio de projeto para a 
Câmara Municipal. O Estado, 
por sua vez, elabora projeto 
para enviar à Assembleia 
Legislativa.

João Gilberto / ALRN
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NOVA SECRETÁRIA

Sheila Freitas quer 
priorizar atenção
a áreas de risco

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, nomeou nesta quinta-feira, 
21, a delegada aposentada Sheila 
Freitas, de 51 anos, para assumir a 
Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social (Semdes).

Ela, que até 2018 era 
secretária de Segurança no Estado, 
substitui o administrador Pedro 
Jorge Costa Ferreira da Silva. 

Na nova função, Sheila Freitas 
ficará encarregada de administrar 
as atividades da Guarda Municipal 
de Natal. Também ficará sob 
os cuidados dela as ações de 
prevenção e monitoramento contra 
desastres naturais. “A prioridade 
será analisar a questão dos 
alagamentos e das áreas de risco 
de Natal. Será a minha prioridade 
número 1. Quero fazer um 
protocolo de ações para atuar em 
situação de risco”, explica.

Com relação a isso, a primeira 
grande tarefa da nova titular da 
Semdes será a remoção das 
famílias que residem em áreas de 
risco na zona Leste de Natal, como 
a Comunidade do Jacó, no bairro 
das Rocas, e as encostas do bairro 
de Mãe Luíza.

De acordo com ela, o 
Município terá uma melhor 
interlocução com o governo 
estadual. “Quando eu estava 
no Estado, já tínhamos um bom 
diálogo com o Município, até 
porque nós temos um gabinete de 
gestão. Com o início do Sistema 
Único de Segurança Pública (Susp) 
– criado pelo Ministério da Justiça 
–, as prefeituras estarão inseridas 
neste contexto de combater a 
criminalidade”, detalha. l

José Aldenir / Agora RN

Delegada assumiu a Semdes Natal

VISITA AO AGORA RN
O prefeito de São Gonçalo do 
Amarante, Paulo Emídio de 
Medeiros, foi recebido nesta quinta-
feira, 21, pelo diretor geral do Grupo 
Agora RN, Alex Viana. O prefeito 
conheceu as instalações da redação 
do jornal impresso e portal de 
notícias após conceder entrevista ao 
programa Manhã Agora, da Agora 
FM (97,9).

Gabriela Fernandes / Agora RN
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Câmara inicia análise dos vetos da 
licitação dos transportes na segunda

ÔNIBUS

José Aldenir / Agora RN

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), o edital da licitação
só será lançado após a Câmara apreciar os vetos e dar, portanto, redação final ao projeto

A Câmara Municipal de Natal 
começa a analisar na segunda-feira, 
25, os quatro vetos do prefeito Ál-
varo Dias ao projeto de licitação do 
transporte público. Entre os artigos 
que foram retirados do texto pelo 
prefeito, está a proibição para que 
empresas com débitos tributários 
participem da licitação.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU), o edital da licitação só será 
lançado após a Câmara apreciar os 
vetos e dar, portanto, redação final 
ao projeto. Será a terceira vez que 
Natal vai chamar empresas interes-
sadas - nas outras duas, os processos 
foram desertos.

Segundo o vereador Ney Lopes 
Jr (PSD), presidente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final 
da Câmara (CCJ), a apreciação será 
iniciada na segunda-feira, a partir 
das 9h. “Será designado um relator 
para analisar os vetos. Ele terá de 
emitir um parecer técnico. O texto 
será votado pela nossa comissão e 
depois segue para o plenário para 
votação final”, explica.

Segundo o regimento da Câmara 
de Natal, a CCJ terá dez dias para 
emitir parecer. Após isso, os vetos 
vão a plenário, trancando a pauta 
(ou seja, com prioridade para vota-
ção). Os vereadores têm autoridade 
para derrubar a decisão do prefeito.

A principal discussão é com re-
lação ao veto feito à proibição para 
a contratação de empresas ou pesso-
as que estejam inadimplentes com 

tributos municipais ou que tenham 
multas por infração de trânsito não 
quitadas. Segundo a Prefeitura do 
Natal, o artigo encartado pelos vera-
dores não garante o direito à ampla 
defesa, o que tornaria a medida in-
constitucional.

Álvaro Dias também vetou a 
obrigação de limitar em até 30% a 
parcela para o transporte alterna-
tivo. Além disso, foram retiradas a 
proibição de se realizar convênios 
ou contratos com determinado ente 
para venda de bilhetes eletrônicos do 
transporte público e a aprovação da 
dupla função para os motoristas. A 
prefeitura alega que as medidas in-
terferem na soberania do Executivo 
e que, no caso da dupla função, alte-
ra as condições de emprego. l Presidente da CCJ, Ney Lopes Júnior
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Ofertas válidas de 22/02 ate 25/02/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

   NATAL - RN - BR 101, Nº 4500, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 8h às 19h

Leroy Merlin Vantagens Especiais

É tão leve de pagar que você vai levar tudo para dentro da sua casa na hora.
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R$ 1.099,90 
 cada  

AR CONDICIONADO SPLIT
Mod. Top, potência de 9.000BTU’s, frio. Agratto. 
CÓDIGO: 89939185

Exclusividade  

R$ 58,90 
 cada  

MASSA CORRIDA
25kg, PVA, indicada para  
interiores. Luxens.
CÓDIGO: 87813481

R$ 5,90 
 cada  

LÂMPADA LED BULBO 
4,8W, luz branca ou amarela, 
bivolt. Galaxy LED.
CÓDIGO: 89564923-89564930

 

EC
ON

OMIZA ENERG
IA

D
IRETAMENTE

 

R$ 59,90 
 cada  

PAINEL LED EMBUTIR E SOBREPOR
24W, quadrado, luz branca, bivolt. Inspire.
LED integrado.
CÓDIGO: 89623772

Exclusividade  

 

EC
ON

OMIZA ENERG
IA

D
IRETAMENTE

 

R$ 164,90 
 cada  

APARADOR DE GRAMA 1000W
Mod. AP1000T, 220V. Tramontina.
Faixa de corte 28cm.
Certificação compulsória Inmetro - OCP nº 0034.
CÓDIGO: 89679464

Exclusividade  

R$ 82,90 
 cada  

ESPELHO DE BANHEIRO
Mod. Top, 85cmx53cm. Sensea.
CÓDIGO: 89792010

R$ 46,90 
 m2  

PISO VINÍLICO
Linha Home, no padrão marfim. Eucatex.
Consulte condições de instalação e garantia na loja. 
Caixa com 3,34m2.
CÓDIGO: 89594274

R$ 19,90
 cada  

CIMENTO 50KG
CPII E-32 RS. Apodi.
CÓDIGO: 89197584

R$ 25,90 
 cada  

CHAPA DE GESSO BRANCA DRYWALL
Mod. Standard, 12,5mm, placa  
de 1,20mx1,80m. Knauf.
Indicada para áreas secas.
CÓDIGO: 87553802

R$ 28,90 
 m2  

PORCELANATO  
MEDITERRANEO 58X58
Classe A, uso interno,  
borda reta. Pamesa.
Caixa com 1,68m2.
CÓDIGO: 89627580
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> Partida. Joga bem 
a governadora Fátima 
Bezerra quando busca na 
bancada federal um lastro 
seguro para ancorar no 
cais de Brasília. O Pla-
nalto precisa de bancada 
nesta hora de desarrumo.

>> Jogo. Enquanto isto, o 
senador-capitão Styvenson 
Valentin mantém o seu as-
co contra a classe política 
e não comparece à reunião 
da bancada. Imagina que 
ainda está em campanha 
política. 

>> Aliás. Os bolsonaris-
tas exacerbados que se 
cuidem. O tempo passa. 
Pode ser que daqui a 
quatro anos os arroubos 
de Bolsonaro não bastem 
para angariar simpatia 
e voto na quebrada das 
serras.

>> Moda. Veja, leitor, se 
é possível acreditar no 
destino do mundo. A canga 
de praia agora deve ser 
redonda. As retangulares 
ou quadradas, caíram 
de moda. Redonda? Sim. 
Ninguém sabe a razão.

>> Reação. O que é a 
natureza humana. O 
governador Robinson 
Faria deixa de pagar os 
salários e quem é pro-
cessada é a governadora 
Fátima Bezerra. Até o 
ódio, em tempos de cólera, 
é seletivo. 

>> Caçuá. Amanhã, sába-
do, pelas nove da manhã, 
à sombra das árvores da 
Praça Padro João Maria, 
tem a flauta de Carlinhos 
Zens no Chorinho do 
Caçuá. Chorando na flauta 
as mágoas de amor. 

>> Cena. Só há uma ética mais sutil e mais difícil de ser observada do 
que a ética do poder, a ser exercida com absoluta serenidade: a ética 
de ser ex. E ser ex, nesses temos de exacerbadas elucubrações, não tem 
sido algo fácil. Sua cerzidura exige uma comiseração de longos dias 
de silêncio, até que outra vez comecem a nascer as ervas daninhas. Só 
então, é possível queimar, destocar o terreno e fazer um novo plantio. 
Até lá, às primeiras chuvas, toda semeadura é vã. 

>> Efeito. Mesmo sendo 
um direito inquestionável 
que mereceu acato da 
Justiça, não repercutiu 
bem a decisão da ex-chefe 
da Casa Civil de acionar 
o governo para receber 
salários atrasados. 

>> Peso. Mais que uma 
simples servidora, a 
advogada e procuradora 
Tatiana Cunha coordenou 
todas as ações em torno 
do gabinete do governa-
dor Robinson Faria, daí 
a inegável magnitude 
funcional. 

>> Segredos. O novo 
must de revelações é o 
livro “No Armário do Vati-
cano”, de Frédéric Martel. 
Já vem sendo apontado 
como ‘o mais vertiginoso’ 
relato sobre a homossexu-
alidade na Igreja.

>> Arte. Já à venda, no 
Instituto Histórico, por R$ 
30 reais, as canecas que 
reproduzem uma seleção 
de quadros da exposição 
de Dorian Gray. Aliás, 
são quadros da coleção 
particular dos herdeiros. 

>> Tutela. O blog O 
Antagonista, de dura 
tendência anti-petista, 
já afirma com todas as 
letras, por escrito, que 
o presidente Jair Bolso-
naro está tutelado pelos 
generais. Para evitar uma 
catástrofe.

>> Aliás. Pelas diatribes 
reveladas nos diálogos, 
por escrito, com o ex-mi-
nistro Gustavo Bebianno 
contra a Globo, o presi-
dente é prisioneiro do 
seu próprio rancor. Só os 
generais poderão contê-lo. 

Quando um cronista cai na bes-
teira de conversar com um intelec-
tual, Senhor Redator, ou, tanto mais 
ousado, arrisca trocar algumas pa-
lavras com doutores universitários, 
é que sente de perto a miséria do 
seu infortúnio. Aliás, só existe algo 
pior, mais devastador do amor pró-
prio - enfrentar a douta ironia das 
doutoras. São impiedosas. É nelas 
que o mundo começa e termina. 
Das cavernas mais misteriosas da 
genialidade humana ao riso, raso e 
frio, do triste desprezo. 

Nos últimos anos de vida acadê-
mica, quando já não mais nasciam 
os lírios da vaidade, tive uma desas-
trosa experiência de conviver, não 
muito de perto, com algumas delas. 
E vi como seus olhos derramavam 
sobre nós, os apenas graduados, o 
vinho azedo da comiseração.  Lem-
bro um episódio: a doutora, bem 
abusadamente, negou-se a fazer 
parte da banca de avaliação de um 
Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), orientado por este professor, 
precário e sem títulos. 

Nunca dei chance aos que usam 
o desprezo como afirmação. Fui 
sempre um demolidor desses falsos 
palacetes. Ainda sonhei, naqueles 
anos, em debater com a doutora 
sobre a teoria da comunicação que 
ela imaginava dominar. Não tive 
chance. Das duas, uma: cairia com 
o esgar que se abre nos lábios dos 
vencidos, hirtos de dor, se atingidos 
no diafragma; ou estenderia a mão 
de vencedor para erguer o vencido. 
O tempo curou.  Hoje o privilégio é 
não ter privilégios.

Já conversei com cabeças co-
roadas, humanas e simples. Vivi o 
deserto de espíritos sem engenho 
e sem arte, mas também conheci 
os cheios de graça. Uma tarde, no 
chá da Academia Brasileira de Le-
tras, conversei com Ferreira Gullar, 
Alfredo Bosi e Ivan Junqueira, três 
grandes nomes. Em Paraty, no ano-
-homenagem a Mário de Andrade, 
caminhei anônimo nas suas ruas 
úmidas ao lado do poeta Eucanaã 
Ferraz, jantei com Cristovão Tezza e 
almocei com Lyra Neto. 

Sim, bati Seca e Meca. Procurei 
grandes nomes no Brasil e fora do 
Brasil, de perto e de longe, e nun-
ca vi gente mais pedante do que 
os doutores e doutoras da minha 
aldeia. Há deles que nem falam 
com os mortais sem título, sem 
terra, sem teto. O rei na barriga, o 
queixo a seguir à frente da vaidade 
prognata, o bestunto de mandíbu-
las proeminentes e pedantes. O que 
danado sabem tanto? O segredo da 
vida? São especialistas no céu dos 
bobos e no inferno dos tolos?

Tomara que um dia, quando 
passar o cortejo dos gloriosos, e 
suas alegorias deixarem as ruas, 
alguém possa dizer da herança 
intelectual que deixaram em anos 
e anos feitos de papel crepom. Ai, 
talvez, daqui do borralho, saibamos 
do tanto que fizeram e nós, os ig-
norantes, não aplaudimos.  Quem 
sabe, a um deles coube teorizar 
sobre a conspícua nulidade; a outro, 
definir a candura de Judas, a bon-
dade dos pequenos demônios ou 
o brilho sublime de Caifás. Tomara!  

Do borralho

PALCO CAMARIM

“ Não tenho ilusões sobre 
os homens, e, para não 
odiá-los, desprezo-os”. 
Anatole France,
escritor francês, (1844-1924).
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Crise financeira atingiu área cultural 
“no coração”, afirma Crispiniano Neto

CALAMIDADE

José Aldenir / Agora RN

Integrante do chamado Plano de Recuperação Fiscal do Estado, o Decreto Estadual n° 28.693, de
2 de janeiro de 2019, proíbe no Rio Grande do Norte expansão de despesas com eventos culturais

O novo diretor da Fundação José 
Augusto (FJA), Crispiniano Neto, 
afirmou que as medidas de conten-
ção de gastos implementadas até 
agora pela gestão da governadora 
Fátima Bezerra vão dificultar a ges-
tão do setor cultural no Rio Grande 
do Norte. “Está proibido o patrocínio 
de entretenimento e atividades cul-
turais. Isso significa que a Fundação 
foi atingida no coração, pois esta é a 
nossa atividade-fim”, destacou, em 
entrevista ao programa Agora em 
Debate, apresentado pelo jornalista 
Roberto Guedes na Agora FM (97,9).

Assinado por Fátima Bezerra e 
integrante do conjunto de medidas do 
chamado Plano de Recuperação Fis-
cal do Estado, o Decreto Estadual n° 
28.693, de 2 de janeiro de 2019, proí-

be expansão de despesas com “patro-
cínio e apoio à realização de festivi-
dades, eventos culturais, (...) e outras 
situações similares”. O decreto vai na 
esteira do reconhecimento, pela nova 
gestão, da situação de calamidade fi-
nanceira no Governo do Estado.

Crispiniano, que ocupa pela 3ª 
vez o cargo de diretor da FJA, disse 
que vai tentar sensibilizar a governa-
dora para que mais recursos sejam 
liberados para a cultura. “A Funda-
ção José Augusto não poder fazer 
atividades culturais é como dizer que 
hospital não pode fazer cirurgia, que 
a Polícia Militar não tem dinheiro 
para prender bandido”, reclamou.

Segundo o novo diretor, a FJA foi 
“sucateada” na gestão do ex-gover-
nador Robinson Faria (2015-2018). 

Ele reclamou do déficit de servidores 
no órgão – são apenas 213, segundo 
ele – e a dificuldade para se fazer re-
posição de funcionários que saíram.

Apesar de solicitar mais recur-
sos para a sua área, Crispiniano 
Neto disse se solidarizar com a crise 
financeira do governo. Ele apontou, 
inclusive, que o déficit fiscal do Esta-
do – avaliado em R$ 4,5 bilhões pela 
equipe econômica – deve ser ainda 
maior, já que novas dívidas têm sido 
encontradas em diversos setores.

Na cultura, Crispiniano exem-
plificou que há dívidas de quase 
R$ 200 mil das gestões dos teatros 
Alberto Maranhão e Lauro Monte 
Filho, em Natal e Mossoró, com as 
respectivas prefeituras. Os débitos 
seriam relativos ao ISS. l Diretor da FJA em entrevista à Agora FM
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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

MELANCIA
Granel

0,89
KG

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 22/2/2019 A 24/2/2019OFERTAS DE DIAS03

COENTRO 
OU CEBOLINHA

Maço

0,89
MAÇO

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 22/2/2019 A 24/2/2019OFERTAS DE DIAS03

MELANCIA

COENTRO 

Melão 
japonês
Granel 1,99

KG

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

Cerveja Bohemia
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 355ml

Linguiça 
Fininha 
Seara
Pacote 
c/ 240g

Linguiça 
calabresa 
Seara
Pacote c/ 400g

4,59
PCT.

R$ 10,19
PCT.

R$

Açúcar Cristal 
Capibaribe
Pacote c/ 1kg 

1,89
PCT.

R$3,25
GARRAFA

R$3,39
GARRAFA

R$

Café almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

3,65
PCT.

R$

Filé de 
polaca 
do alasca 
congelado 
Oceani
Pacote 
c/ 800g

19,89
KG

R$ 10,89
KG

R$

Bisteca suína 
congelada Aurora
Peça

Hambúrguer misto Rezende
Embalagem c/ 36 unidades 
c/ 56g

19,90
EMB.

R$

Margarina Primor
Unidade c/ 250g

1,39
UNID.

R$

Cerveja Stella Artois
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 275ml

Vodka Paloff
Lata c/ 269ml

3,65
GARRAFA

R$ 2,85
LATA

R$ 1,09
UNID.

R$ 2,15
UNID.

R$

Sal refi nado 
Lebre
Unidade c/ 1kg

Cereal Fort’lon 
Maratá
Diversos sabores, 
unidade c/ 230g

Biscoito 
maizena 
Vitarella
Pacote c/ 400g 3,39

PCT.

R$

Goiabada 
Poli Tambaú
Unidade 
c/ 600g

3,65
UNID.

R$ 5,99
PCT.

R$ 3,39
UNID.

R$

Amendoin 
japonês Aro
Pacote c/ 500g

Azeitona verde 
fatiada m&k
Unidade c/ 150g

3,49
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

8,49
UNID.

R$

5,69
UNID.

R$

8,49
UNID.

R$ 34,90
UNID.

R$

13,89
UNID.

R$

Ketchup Heinz 
Unidade c/ 397g

Creme dental 3D 
white fresh Oral B 
Unidade c/ 70g

Limpador 
desengurdurante 
Veja Cozinha  
Com extrato de 
laranja, unidade 
c/ 400ml 

Mop Noviça Sekito  
Refi l grátis

Shampoo Pantene 
Diversos tipos, 
unidade c/ 400g Papel higiênico 

folha dupla Le Blanc
Embalagem 
promocional, leve 
16 e pague 15 rolos 
c/ 30m 16,49

EMB.

R$ 4,79
PCT.

R$

Detergente 
em pó Omo 
Multiação 
Pacote c/ 500g

Balde de gelo para 
cerveja
Divesas estampas, 7,6 L 27,90

UNID.

R$

Caixa 
organizadora 
Sanremo
Plástico, 
capacidade: 29L 29,90

UNID.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS 
E É RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 

DE IDADE OU MAIS.

Laranja-Pera
Granel 1,99

KG

R$1,99
KG

R$Melão 
Amarelo
Granel

Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Alface crespa 
ou americana
Unidade 1,09

UNID.

R$ Abóbora / 
Jerimum 
Granel 1,69

KG

R$
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Damares fala em corrupção 
na Funai e promete auditoria

DIREITOS HUMANOS

Geraldo Magela / Agência Senado

Ministra disse nesta quinta a deputados e senadores que pretende rever a 
atuação de organizações não-governamentais que atuam junto a fundação

A ministra da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, disse a senadores 
e deputados nesta quinta-feira, 21, 
durante sessão na Comissão de 
Direitos Humanos do Senado, que 
irá rever a atuação de organizações 
não-governamentais (ONGs) que 
atuam com a Fundação Nacional do 
Índio (Funai). De acordo com ela, há 
corrupção na Funai e na Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai).

“A corrupção de fato existe, não 
só na Sesai como também na Funai. 
Nós estamos fazendo uma força-ta-
refa, estamos auditando todos os 
contratos da Funai, e o ministro da 
Saúde também está na mesma dire-
ção, auditando todos os contratos da 

Sesai. E aí, senadores e deputados, 
eu me surpreendo com cada caixi-
nha que eu abro naquela Funai”, 
disse a ministra.

Damares foi convidada pelo 

senador Paulo Paim (PT-RS), pre-
sidente da Comissão de Direitos 
Humanos do Senado, a expor ao 
colegiado a perspectiva atual e para 
os próximos anos da execução das 
políticas de direitos humanos do 
governo. “Nós vamos rever todos os 
contratos com ONGs que estão na 
Funai. E nós vamos ver o que é sério 
e o que não é sério. Se tiver alguma 
ONG cometendo alguma irregulari-
dade sairá da Funai. É uma tendên-
cia do governo Bolsonaro rever o con-
trato com todas as ONGs no Brasil”, 
disse após a sessão.

A ministra Damares ressaltou 
que há ONGs sérias. “Mas aquelas 
que não estão fazendo trabalho sério 
serão afastadas”. l

Ministra Damares Alves no Congresso

SEGUNDOS
EM QUINZE

Dodge reforça denúncia 
contra políticos do MDB

Barragem: 8 seguem presos

A procuradora-geral, Raquel Dodge, 
reiterou pedido ao Supremo Tribunal 
Federal para recebimento da 
denúncia contra sete políticos do 
MDB por organização criminosa. 
Entre os denunciados estão os 
senadores Renan Calheiros e Jader 
Barbalho. O ex-senador Garibaldi 
Alves Filho também havia sido 
denunciado originalmente, mas a 
acusação contra ele foi arquivada.

A Justiça de Minas Gerais negou 
soltura para os 8 funcionários 
da Vale investigados no caso da 
barragem de Brumadinho. 171 
pessoas morreram, segundo a 
última atualização das buscas.

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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“ “O inferno é
um baile de 
carnaval no 

Monte Líbano”

(Cazuza)

>> Novo programa. 
Os jornalistas Roberto 
Medeiros e Flavia Freire 
(foto) estreiam na próxima 
segunda-feira comandando 
o programa Bate-Papo na 
Cidade, a partir das 18h, 
na Rádio Cidade 94 FM. O 
horário, que já é uma marca 
do jornalismo da emissora, 
ganha novo formato e junta 
dois profissionais conhecidos 
no mercado. Roberto é da 
escola das rádios AM e viu 
nascer as FM, enquanto 
Flavia tem experiência de TV 
e jornal e agora estreia no 
rádio. 

Um super sábado folião
Amanhã vai ter overdose de folia 

por toda a Natal, desde o meio da 
manhã até a madrugada do domin-
go. São dezenas de prévias de blocos 
e alguns bailes preparando o corpo e 
o espírito dos foliões para quando o 
carnaval chegar. Natal se insere nu-
ma tendência nacional de expansão 
da maior festa do povo.

Para quem curte de verdade as 
festas carnavalescas, é bom ficar 
atento aos locais, horários e, princi-
palmente, aos blocos e grupos que 
estarão realizando as prévias de um 
sábado que promete demorar a ter-
minar. É preciso energia de sobra 
para encarar a folia, que segundo 
consta terá esse ano 80 blocos.

Para facilitar os viciados na ale-
gria, vamos enumerar cada um dos 
eventos que acontecerão amanhã, 
começando por um dos mais anima-
dos blocos da cidade, o Aponta, que 
há 9 anos agita as areias da praia de 
Ponta Negra. A concentração começa 
logo às 10h da manhã em frente ao 
Hotel Manary.

Ao meio-dia, tem início a farra 
do bloco Não Empurre Não, criado 
há alguns anos pela SAMBA – Asso-
ciação dos Amigos do Beco da Lama 
e Adjacências. Concentra no Bar do 
Pedrinho e segue no meio da tarde 
até o Bar de Nazaré, estendendo a 
brincadeira até o véu da noite ser 
perfurado pela luz da manhã.

Já no próprio Bar de Nazaré 
tem às 16h o Baile no Beco, onde as 
tribos chegam mais cedo, algumas 
antes do meio-dia. Teremos então 
uma simbiose de animação, já que o 
bloco Não Empurre Não se mistura 
ao baile quando chegar no começo da 
noite. O músico Carlança, falecido, é 
o homenageado.

O repertório da alegria estará 
sob a batuta do maestro Bethoven e 
a Orquestra Frevo do Xico e também 
com o som elétrico do Implacável do 
Vinil. Do outro lado da Rio Branco, o 

frevo também explode. É a prévia do 
bloco Bode Expiatório, que concentra 
a partir das 16h no tradicional Bar 
do Zé Reeira.

Da Cidade Alta um pulinho na 
beirada de Petrópolis e vai encontrar 
a brincadeira do pessoal da confraria 
da loja Letra & Música, na Floria-
no Peixoto, com a prévia do bloco 
Se Ligue, cuja palavra de ordem é 
“concentra mas não sai”. O local, 
pra quem não sabe, tem a Heineken 
mais gelada da província.

Saindo da Floriano pela Seridó 
desemboca no Largo do Atheneu, 
onde muita gente estará aguardando 
o cordão do bloco Enquanto Campos 
Corre Sales só Caminha, que terá 
concentração na sede do América, 
um templo dos carnavais históricos. 
E ali mesmo, acontece também o Pa-
lumbo Folia, no segundo ano.

O clima carnavalesco se espalha 
por toda a cidade, atingindo também 
os bairros de Morro Branco e Nova 
Descoberta, onde o bloco Acorda 
Morro Branco que a Banda já Che-
gou se concentra a partir das 18h na 
Churrascaria do Arnaldo e faz per-
curso pelo Pastel Lanche ao som da 
banda Leão de Judá.

Em Ponta Negra, onde Aponta a 
alegria, tem também às 16h a prévia 
do bloco Jegue Empacado, animando 
as tropas com banda de frevo e o ma-
estro Junior do Sax, além do show de 
Carlos Pontanegra e convidados. O 
local é na Cigarreira do Gil, por trás 
do Beleza Bar. Além da folia, terá 
também bingo.

O sábado estará tão carregado 
de energia festiva que haverá folia 
até para a turma acima dos sessen-
ta, com o Baile da Melhor Idade, a 
partir das 17h, no Praia Shopping. E 
a velha Ribeira não ficará em silên-
cio, pois às 21h terá início o Baile do 
Barreto, no espaço cultural Casa da 
Ribeira. 

Salve-se e sábado quem puder.

>> Câncer. Um coquetel 
de anticorpos e elementos 
quimioterápicos com capacidade de 
identificar as células cancerígenas 
e ter sua munição administrada 
apenas nelas. É assim a nova droga 
inteligente criada por cientistas do 
Massachusetts General Hospital e 
Irving Medical Center, EUA.

>> Previdência. O potiguar 
Rogério Marinho passou incólume 
num teste de fogo, ao ser sabatinado 
ao vivo pela nata do jornalismo da 
GloboNews. Foi entrevistado por 
Merval Pereira, Gerson Camarotti, 
Andrea Sadi, Cristiana Lobo, 
Heraldo Pereira, Waldo Cruz e João 
Borges. E foi mais que didático.

>> Neuropetismo. Sem as benesses 
governamentais dos tempos de Lula 
e Dilma, o negócio do neuropetista 
Miguel Nicolelis, em Macaíba, está 
às moscas. Um cenário bem distante 
daquele tão decantado, com desejo 
de um prêmio Nobel. Anda calado e 
sumido, quem sabe sonhando com 
Lula livre.

>> Motos. Entrou em vigor ontem 
a lei 10.461, de autoria do deputado 
estadual Gustavo Carvalho (PSDB), 
que determina aos estacionamentos 
rotativos no estado que cobrem das 
motocicletas apenas a metade do 
valor da tarifa dos automóveis. Os 
novos preços devem ficar afixados 
nos estabelecimentos.

>> Os pidões. “Bolsonaro passa 
pelo velho grande problema de 
ter que aturar os parlamentares 
pidões, que estão sempre de olho 
nas repartições dos órgãos federais 
com o objetivo único de manter seus 
afilhados nos cargos comissionados 
em seus estados”. Do jornalista Hildo 
Oliveira em seu blog.

>> Opinião. Grande parte dos 
cidadãos ainda se ilude com 
alguns discursos fáceis e textos 
flácidos pregando independência 
e imparcialidade, argumentos que 
escondem a opinião aberta sobre os 
fatos. Jornalista que não expressa 
opinião ou uma escolha, é melhor ficar 
no ramo da assessoria de imprensa.

>> Surpreendente. O Botafogo 
conseguiu um feito histórico em 
Buenos Aires pela Copa Sulamericana, 
ao vencer por 3 x 0 o Defensa y 
Justicia, que lidera o campeonato 
argentino e ainda está invicto na atual 
temporada. Jamais um clube brasileiro 
venceu um líder da Argentina, lá 
dentro, por mais de 2 gols.

Divulgação

alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

Divulgação
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Produtores de frutas querem maior 
fiscalização dentro do Porto de Natal

DROGAS

José Aldenir / Agora RN

Após as recentes apreensões de drogas no terminal portuário, a Associação Brasileira dos Produtores 
Exportadores de Frutas exige a instalação de equipamento para a vistoria de contêineres de cargas

A Associação Brasileira dos Pro-
dutores Exportadores de Frutas e 
Derivados (Abrafrutas) quer que a 
Companhia Docas do Rio Grande do 
Norte (Codern) instale, o mais rápido 
possível, um scanner para fiscalizar 
cargas no Porto de Natal. A entida-
de também oficiou a Polícia Federal 
para que divulgue os envolvidos na 
operação que culminou na apreensão 
de mais de 3 toneladas de cocaína no 
terminal na semana passada.

O presidente da entidade, Luiz 
Roberto Barcelos, explicou nesta 
quarta-feira, 21, que a paralisação 
das exportações de frutas no porto, 
determinada pela CMA/CGM por 
um período inicial de 45 dias, tem 
uma motivação econômica. “As ações 
da PF, na semana passada, atrasa-
ram a partida do navio, encareceram 
as tarifas portuárias, razão pela qual 
o armador suspendeu os próximos 
embarques”, explicou.

Mas existe ainda a questão da 
imagem que as apreensões da PF 

arranharam. Segundo Luiz Roberto 
Barcelos, “todo mundo” saiu prejudi-
cado com o episódio, dos produtores 
ao próprio armador, a CMA-CGM, 
operadora francesa que trouxe anos 
atrás os navios de container para o 
porto de Natal. 

“É preciso que as pessoas saibam 

que esses traficantes em especial 
estão operando em Pernambuco e 
não só Ceará”, afirmou Barcelos ao 
lamentar que todo o setor tenha si-
do prejudicado. A Agrícola Famosa, 
empresa que ele dirige, tem suas 
operações baseadas no RN e Ceará.  
“Esperamos que essa situação seja 

resolvida rapidamente, tendo em 
vista a importância das exportações 
de frutas para o porto de Natal”, 
acrescentou. O empresário voltou 
a afirmar que o caminho mais fácil 
para resolver essa situação seria a 
instalação de um scanner no porto.

A tecnologia de inspeção de se-
gurança com o emprego de scanners 
já é uma realidade nos terminais de 
todo o mundo como uma ferramenta 
indispensável na detecção de armas, 
drogas, produtos falsificados e ou-
tros itens ilegais. Mas custa caro. 
Hoje, seria um investimento de R$ 
11 milhões.

No Porto de Santos todos os 
grandes terminais alfandegados 
possuem um ou dois scanners tra-
balhando 24 horas por dia. Um 
problema a ser resolvido pelo futuro 
presidente da Companhia Docas do 
RN, o Almirante-de-Esquadra Elis 
Treidler Öberg, que já  ocupou o 
Comando de Operações Navais da 
Marinha. l

Companhia CMA/CGM decidiu paralisar as saídas pelo terminal por 45 dias

PREJUÍZO

Presidente da Faern lamenta suspensão 
das exportações da fruticultura potiguar

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Rio Gran-
de do Norte (Faern), José Vieira, la-
mentou a suspensão das exportações 
de frutas pela operadora francesa 
CGA CGM. A paralisação é decor-
rente de ação da Polícia Federal, que 
descobriu na última semana mais de 
três toneladas de cocaína escondidas 
em contêineres destinados à Holan-
da, no Porto de Natal.

De acordo com Vieira, a CGA 
CGM, que anunciou uma parali-
sação de suas atividades por três 
semanas, é responsável por prati-
camente 100% da movimentação. 
“Essa paralisação da CGA CGM nos 
deixou apavorados. Se o porto ficar 
sem exportação de frutas, pode pas-
sar a chave que não tem mais o que 
fazer. A importância da exportação é 
muito grande”, avaliou, em entrevis-
ta concedida ao programa “Manhã 

Agora”, da rádio Agora FM (97,9).
A cocaína foi exportada clandes-

tinamente passava saía do Porto de 
Natal com facilidade, porque o ter-
minal portuário não possui aparelho 
de scanner para verificar o conteúdo 

dos contêineres. A tecnologia custa 
R$ 11 milhões.

Segundo Vieira explica, a CGA 
CGM parou suas atividades por cau-
sa do custo de paradas que aumen-
tou graças às operações da PF. Con-
sequentemente, as frutas exportas 
pelo Rio Grande do Norte estão sen-
do movimentadas provisoriamente 
pelo porto do Ceará, outra base da 
Agrícola Famosa, maior exportadora 
de frutas do Brasil.

“É um volume significativo, por-
que em uma semana a CGA CGM 
embarca 350 contêineres. Imagine 
três semanas; são mais de mil con-
têineres que deixam de sair. É fruta 
que deixa de exportar e é combustível 
que deixa de vender no transporte 
dela de Mossoró pra Natal. Porque o 
destino é o Ceará, e o abastecimento 
do veículo pode ocorrer por lá. Todo 
mundo perde”, encerrou. l

Presidente da Faern, José Vieira

MEDIDA

Receita Federal 
invalida CNPJ de 3,3 
milhões de empresas

A Receita Federal declarou 
inapto o Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) de 
3.309.404 empresas, que deixaram 
de fazer a Declaração de Débitos 
e Créditos Tributários Federais 
(DCTF) por dois anos consecutivos 
entre 2013 e 2017. A obrigação é 
anual e deve indicar o recolhimento 
ou isenção de 11 tributos federais.

A inaptidão do CNPJ invalida 
a inscrição da empresa, anula 
documentos fiscais, pode bloquear a 
movimentação de contas-correntes 
em bancos e responsabiliza sócios 
e administradores por eventuais 
débitos com o Fisco.

Antes de declarar a inaptidão, 
a Receita Federal procurou cada 
empresa contribuinte e avisou das 
pendências. As comunicações foram 
feitas entre agosto do ano passado 
e este mês (fevereiro). l
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Parcerias e trabalho em equipe favorecidos. Mas 
não descarte divergências com os colegas à 
tarde. Cuidado com mentiras e segredos no início 
da noite. A união pede diálogo e jogo de cintura.

Aposte no seu senso de justiça e no seu jogo 
de cintura para conseguir bons resultados 
no emprego e nos assuntos pessoais. Evite 
confrontar a família.

Concentre-se nas tarefas para cumprir logo 
suas responsabilidades. Controle o estresse 
para não prejudicar sua saúde. Quem planeja 
viajar pode enfrentar imprevistos. 

A Lua aconselha a não confiar demais nas 
pessoas. Proteja seus segredos! Puxe papo para 
conhecer melhor seus pretendentes, mas pegue 
leve com as exigências para não assustar o alvo.

Você vai contagiar os colegas com seu 
entusiasmo e usará o bom humor para 
enfrentar as mudanças e os desafios que 
deverão surgir. Controle melhor os gastos.

Trabalhar em equipe melhora a produtividade. 
Só não convém misturar amizade com dinheiro. 
Estimule o diálogo com a família, mas saiba ouvir. O 
amor pede mais companheirismo e menos ciúme.

Quem procura serviço deve investir em algo 
que já fez no passado: explore sua experiência. 
Viagem ou notícia de alguém distante pode 
tirar você da rotina. União intensa e estável.

Pode ter boas oportunidades de crescer, desde 
que não bata de frente com chefes. Fique longe 
de fofocas: ouça mais e fale menos. Talvez 
queira manter um novo romance em segredo.

Explore sua inteligência e boa lábia no 
trabalho. Mas cuidado com mal-entendidos e 
apostas à tarde. Boa sintonia a dois. Declare 
abertamente o seu amor.

Vai se interessar por tudo que possa trazer 
novos estímulos para a sua carreira. Viagem ou 
encontro com amigos promete ser animado. No 
romance, fale das suas prioridades.

Equilibrar os gastos é a dica dos astros para o 
seu signo hoje. À noite, amor e família vão dividir 
sua atenção. Jogue charme para atrair seu alvo, 
mas não estrague tudo com cobranças e ciúme.

O dia pode trazer desafios. Procure se 
adaptar às mudanças. Evite discutir com 
pessoas mais velhas ou influentes. Clima 
sedutor nas paqueras e no romance. 

Sóstenes não aceita falar com Murilo. Gabriel faz um acordo com Feijão. Marilda fica animada com a disposição 
de Eurico. Mirtes passa mal e descobre que Stella sabotou sua bebida com seus laxantes. Diana obriga Rivalda a 
desistir de ser sua assistente de karatê. Adamastor vê Marcos Paulo deixando o quarto de Mattoso pela manhã.

O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Augusto socorre Cris/Julia. Daniel comenta com Letícia sobre sua infância. Piedade descobre a gravidez 
de Cris/Julia e teme pela vida da filha e da criança. Gustavo ameaça Dora, e Teresa defende a irmã. Sob 
orientação de Fabrício, Eugênio aceita que Cris/Julia se recupere em sua casa. 

ESPELHO DA VIDA

Jerônimo diz ao delegado que João chegou alterado à festa. Lidiane não deixa Manu ir à delegacia 
ver João. Moana garante a Murilo que João é inocente. Madá fica nervosa ao constatar que sua 
premonição se realizou. Mercedes nota o braço machucado de Quinzinho. 

VERÃO 90

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 39

MRC
UNIVERSAL

ISOLADARA
IMUNEACM

ACEMAEREA
ASIAPOR
SNOZMAR

VETAAPAGO
RIMAIEM
TOMINIMA
APAPON

ANILEEAT
ERASGIBI
JCUBOCC

PARALISADO

Estilo can-
tado por
duplas

caipiras

Designa a
pessoa

(pl.)
Irradiam
luz sobre

Carro de
lotações
(bras.)

Correia
para guiar

a mon-
taria

Setor su-
perlotado
em dele-
gacias

Mistura
de terra e

água

Relativo a
todo o
cosmo

Associa-
ção Cristã
de Moços

(sigla)

Carne
bovina de
assados

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Amoroso;
apaixo-

nado

Continen-
te em que
se locali-
za a China

Árvore
Nacional
brasileira

Ed Motta,
cantor

brasileiro
de soul

Estou
(bras.
pop.) 

Substân-
cia azul
corante

Comer,
em inglês

As quatro
primeiras
letras do
alfabeto

A menor
região do

Brasil

História
em qua-
drinhos
(bras.)

Épocas
históricas

Condição
do serviço
em meio
a greve

Forma 
geométri-
ca como a
do dado

200, em 
algaris-

mos
romanos

Solitária;
sozinha

Protegido 
por vacina

Não ligar
a (?) a:

ser indife-
rente

Sílaba de
"gosma"
Campeão 
duas vezes

Desligo
(a luz) 
Gosta

muito de

Habitat da
baleia

Garrafa
do boliche

Alimento
do esquilo

Irmão
do pai

Proíbe;
impede
Recurso

da poesia

Sul (abrev.)
É apre-
ciado no
perfume

Força (?)
Brasileira: 

a FAB
Para o

Chapa de
automóvel
Conversa

(pop.)

3/eat. 4/pino — veta. 5/placa. 6/mínima. 10/paralisado.

Zé Loreto diz que errou e que quer Débora de volta
SEPARAÇÃO

Instagram / Reprodução

O ator José Loreto fez um post em 
seu Instagram se dirigindo a Débora 
Nascimento, com quem era casado 
desde 2016. Na última quinta-feira, 
a assessoria da atriz confirmou o fim 
do relacionamento dos dois. Segundo 
o colunista Leo Dias, Débora rompeu 
o relacionamento ao descobrir uma 
traição de Loreto e o expulsou de casa.

Nas redes sociais, a atriz Marina 
Ruy Barbosa, com quem Loreto faz 
par romântico na novela “O Sétimo 
Guardião”, foi apontada como pivô da 
separação do casal.

Alvo preferencial das especula-
ções, ainda mais depois que atrizes 
deixaram de segui-la nas redes so-
ciais, Marina negou publicamente que 

o par se repete na vida real.
Na mensagem, Loreto diz que er-

rou e que ela tem “todas as razões para 
estar magoada”, mas que apesar dos 
“indícios, diria até provas”, “nada acon-
teceu”. O ator também pede desculpas 
a “a todas as pessoas que, de alguma 
maneira, foram envolvidas neste espe-
táculo público que eu causei”. l Atores romperam após suposta traição
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NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica a Sra. ILKA SUÉLY SILVA ALVES, CPF/MF 009.079.218-17, 
NOTIFICADA a dar cumprimento quanto ao pagamento do valor remanescente 
da compra dos LOTES 94, 95 e 96 do Loteamento Barra Nova em Pium, Muni-
cípio de Nizia Floresta/RN, realizada junto ao Sr. MARCOS DAKOWSKI, CPF 
880.380.337-87 residente na Rua Ceará Mirim, 702, Tirol, Natal/RN, CEP. 59020-
240 no prazo de 15 dias sob pena de rescisão contratual com perda do sinal.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

COSTA VERDE RECICLAGEM DE MATERIAIS AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 
23.037.656/0001-84, torna público que esta  requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação (LO), 
em favor do empreendimento de acondicionamento e tratamento de resíduos sólidos 
oriundos da indústria agrícola localizado na Fazenda Rural– S/N, Galpão A - Zona Rural 
do município de Mossoró-RN.

Luiz Roberto Maldonado Barcelos
Diretor Institucional

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO CAIÇARA LTDA, inscrito no CNPJ: 10.975.203/0001-57, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Operação, N0 2018-129737/TEC/LO-0339, com prazo de validade 
até 18/02/2025, para a atividade de Revena varejista de combustíveis líquidos em favor do 
empreendimento localizado na Praça da Matriz, N0 2 – Centro – Paraná/RN.

Maria Bernadete Pessoa da Costa
Diretora

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

DEPÓSITO DE GÁS SÃO TOMÉ LTDA, inscrito no CNPJ: 03.954.830/0003-08, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Operação, N0 2018-121573/TEC/LO-0148, com prazo de 
validade até 21/02/2025, para a atividade de depósito para revenda de GLP Classe V, com ca-
pacidade de armazenamento de 1.920 recipientes totalizando 24.960 kg  em favor do empre-
endimento localizado na Rua João Xavier Pereira Sobral, N0 345 – Centro – Ceará Mirim/RN.

Ivo Nilson Lopes de Medeiros
Diretora

A2L LATICINIOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

Contrato Nº 1102/2019
Objeto: Prestação de serviço de apoio técnico-cientifico ao desenvolvi-
mento das atividades para análises dos efluentes da referida indústria, 
bem como a medição e monitoramento da vazão dos efluentes a serem 
lançados. 
Prazo: 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação.
Valor Global: R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura: 11/02/2019
Contratada: Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tec-
nológico do RN – FUNCERN
Assina pela Contratada: Jairo José dos Santos (Superintendente)
Assina pela Contratante: José Aureliano Bezerra (Diretor Executivo)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

     O Sindicato Estadual dos Empregados em Entidades Sindicais, Associações, Escritórios, 
Consultórios , Centrais Sindicais, Partidos Políticos, Federações e Confederações do Estado 
do Rio Grande do Norte – SINDESIND-RN, através de sua Coordenadora, CONVOCA os tra-
balhadores da base, sindicalizados ou não, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordi-
nária, que será realizada no dia 26/02 de fevereiro de 2019 às 17h em primeira chamada a às 
17h15min em segunda chamada na FETRONOR, sito a Rua Cel. Auris Coelho, 483 – Lagoa 
Nova – Natal/RN – 59075-050, tendo como pauta: 1) Informes, 2) Deliberar sobre as Negocia-
ções Salariais, Econômicas e Sociais do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos trabalhadores 
(as) da FETRONOR, referentes aos anos de 2017/2018 e 2018/2019, apresentação do Percen-
tual de Reajuste, suas aprovações e encaminhamentos; 3) Autorizar o ajuizamento de dissídio 
caso não se obtenha êxito nas negociações; 4) Deliberar sobre a Contribuição Sindical dos 
Trabalhadores (as) da base sindical do SINDESINDRN, suas aprovações e encaminhamentos.

Natal/RN, 21 fevereiro de 2019.
 Maria Gerlane da Silva

Coordenadora Geral do SINDESINDRN

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS, RESIDENCIAIS, 
COMERCIAIS, E DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, E ADMINISTRADO-

RAS DE CONDOMÍNIOS DA GRANDE NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
- SINDRATEC-RN INSCRITO NO CNPJ 15.132.318/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS
A Comissão Eleitoral no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social do 
Sindicato dos Trabalhadores de Edifícios e Condomínios, Residenciais, Comerciais, e das Em-
presas Prestadoras de Serviços, e Administradoras de condomínios da Grande Natal no Estado 
do Rio Grande SINDRATEC-RN. Em consonância com o artigo 52º do Estatuto da Entidade, 
convoca as eleições para renovação da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e seus respectivos 
suplentes, a serem realizadas no dia 15 de março de 2019, com início às 07h e término às 
18h00, tendo como locais de votação: Natal/RN– Urna Fixa: 01 (um) na Sede do sindicato sito 
na Avenida Rio Branco 829 Centro sala 102,Urna Itinerante  02 (dois) passando nos seguintes 
locais de votação: 
Condomínio Centro Empresarial Samburá, Shopping Via Direta, Condomínio Residencial Bairro 
Latino, Condomínio Residencial Parque Serrambi III, Condomínio Residencial Parque Serrambi 
II, Edifício Condomínio Residencial Vancouver, Límpia Recursos Humanos LTDA ME, Condo-
mínio Imperial Lagoa Nova, Condomínio Presidente Lincon, Condomínio Edifício Canaçú, Natal 
Condomínio Assessoria LTDA ME, Condomínio Residencial Lagoa Nova, SS Empreendimento 
Serviço LTDA, Condomínio do Shopping do Artesanato Potiguar, Condomínio Edifício Presiden-
te Dutra, Condomínio Residencial La Fontana, Condomínio Residencial Maison Petrópolis  e 
nas Escolas Municipais e Estaduais nas Cidades da Grande Natal do RN. O prazo para registro 
de chapas é de 10 (dez) dias a contar da data da publicação deste Edital. O prazo para impug-
nações será de 02 (dois) dias a contar da data de publicação das chapas inscritas e 24 (vinte e 
quatro) horas para apresentar defesa, junto à comissão eleitoral, que fará avaliação observando 
o prazo estabelecido. Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de qualquer chapa, 
a Comissão Eleitoral, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, providenciará nova convocação.       
Natal-RN, 21 de fevereiro de 2019

Jailson Almeida Ferreira
Presidente da Comissão Eleitoral

SINDRATEC-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 012/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 164/2019

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna 
público que irá realizar no dia 12/03/2019 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS 
DO MUNICÍPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA 
MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CRECHE ESCOLA JOSÉ DA 
PENHA SOUZA E CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). O edital e seus anexos 
encontra-se à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça José Varela, 
nº 78, Centro, o edital na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com .

Jesiel André Faustino da Silva
Pregoeiro Municipal.

 

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração Adutora e Rede de Distribuição 
Apodi-Mossoró Estado do Rio Grande do Norte.

Diretora de Empreendimentos
Eng.º Maria Geny Formiga
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Após festa do ABC, segundo turno se
inicia hoje com jogo isolado na Arena

COPA RN

José Aldenir / Agora RN

Força e Luz e ASSU se enfrentam no principal palco do futebol potiguar, a partir das 15h; no domingo, 
outras três partidas completam a rodada inaugural da Copa Rio Grande do Norte; ABC já está na final

Após a vitória do ABC sobre o 
América por 2 a 1 na última quarta-
-feira, 20, em jogo que valeu o título 
do primeiro turno do Campeonato 
Potiguar de 2019 (Taça Cidade do 
Natal), a Federação Norte-Rio Gran-
dense de Futebol (FNF), promotora 
do torneio, dará início nesta sexta-
-feira, 22, ao segundo turno da com-
petição, denominado de Copa Rio 
Grande do Norte. 

Quatro jogos movimentarão a 
primeira rodada, começando nesta 
sexta. A partir das 15h, o lanterna 
Força e Luz vai medir forças dian-
te do ASSU na Arena das Dunas. 
No sábado, ninguém joga, mas no 
domingo outras três partidas com-
pletam a rodada: América x Santa 
Cruz, em Natal; Globo x ABC, em 

Ceará-Mirim; e Palmeira x Potiguar, 
em Goianinha. Os três jogos terão 

início às 16h.
Para efeitos de segundo turno, 

a pontuação da primeira parte do 
Campeonato Estadual não terá vali-
dade. No entanto, os pontos acumu-
lados na etapa inicial do torneio va-
lerão para o cálculo da classificação 
geral da competição, que apontará o 
dono da terceira vaga do Rio Grande 
do Norte na Copa do Brasil de 2020, 
bem como a vaga para a Série D do 
Brasileirão do ano que vem. 

No ano passado, o ABC sagrou-
-se campeão dos dois turnos do Cam-
peonato Potiguar e, por isso, não 
houve sequer disputa de final. Neste 
ano, caso o Alvinegro volte a vencer o 
segundo turno, a história se repetirá. 
No entanto, o técnico abecedista, Ra-
nielle Ribeiro, já adiantou logo após 
vencer a primeira etapa que, agora, 
vai priorizar as outras competições.

Jogadores do ABC festejando o título do primeiro turno na última quarta-feira

TESTES

Garotos do RN embarcam para França depois de
serem aprovados em “peneira” realizada em Natal

Divulgação / Assessoria

A França será o destino de uma 
dupla de garotos do Rio Grande do 
Norte no próximo mês de maio. O go-
leiro Erick Silva, 12 anos, e o atacan-
te Wesley Galvão, 11, participaram 
da Seletiva da PSG Academy Natal, 
no último dia 9, na Arena das Du-
nas, mostraram um talento a mais 
em campo e, com a aprovação dos co-
ordenadores e observadores técnicos 
da escola de futebol do Paris Saint-
-Germain em Natal, irão integrar a 
seleção do Brasil nas categorias de 
base do clube, em Paris.

Erick Silva será o goleiro da equi-
pe sub 12, enquanto o atacante Wes-
ley Galvão foi escolhido para o setor 
ofensivo da equipe sub 11. Os meni-

nos passarão por treinamentos com 
outros garotos de todo o país, no Rio 
de Janeiro, antes de embarcar para a 
França, em maio, para a disputa da 
PSG Academy Cup, com a presença 
de seleções de outros 13 países.

Eles fazem parte do projeto da 
escola oficial PSG Academy Natal, 
que começou suas atividades na ca-
pital potiguar no dia 16 de fevereiro, 
na Rua Caiapós, S/N, Pitimbu, em 
frente ao Vita Residencial Club, com 
turmas ainda abertas em algumas 
faixas etárias para o teste de nive-
lamento.

GINGA BRASILEIRA
O atacante Wesley Galvão, de 

11 anos, aluno do colégio Salesiano 
São José, é fã do atacante Neymar. 
Como o craque brasileiro, também 
gosta de jogadas mais ousadas em 
campo, como dribles e arrancadas, 
arte do futebol verde e amarelo, e 
que chamou a atenção durante a 
Seletiva da PSG Academy. O ga-
roto espera repetir os dribles como 
seu ídolo no futebol. “Me inspiro 
nele, porque ele faz dribles e acho 
muito legal”, contou. 

O pai de Wesley, Irapõa Nóbrega 
revelou surpresa com a convocação 
do filho para a competição na Fran-
ça. “Foi tudo muito rápido. Estáva-
mos fazendo o teste de nivelamento 
e recebemos a notícia. Feliz demais”. Erick Silva, 12, e Wesley Galvão, 11
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Pregoeiro Municipal.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 370/2019

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, devidamente 
autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público que irá realizar licitação no 
dia 11/03/2019 às 08h30min na sede da prefeitura municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM (motorista e 
combustível) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO LETIVO 
2019. O edital e seus anexos encontra-se à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de 
Licitações, Praça José Varela, nº 78, Centro, o edital na integra, e no e-mail: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com e http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/ .

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 011/2019
 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PEDIDO DE LICENÇA PREVIA PARA PERFURAÇÃO (LPper)

GEOPARK BRASIL EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS LTDA, inscrita no CNPJ 
17.572.061/0001-26, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença Prévia para 
Perfuração (LPPer) referente à atividade de perfuração do poço de petróleo, 1-MDC-1-RN 
(Mandacaru), localizado na Zona Rural do município de Assú/RN.

Lívia Valverde Almeida Santos Carvalho
Representante Legal


