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No RN, 204 mil estão 
dispostos a trabalhar, 
mas não acham vagas

Desemprego 07

Segundo nova pesquisa do IBGE, desemprego subiu nos meses
de julho, agosto e setembro de 2019 em relação ao trimestre anterior

Justiça Eleitoral
cassa candidatura
de Ronaldo Venâncio
Ministério Público aponta que 
Venâncio está inelegível porque 
as contas da Câmara Municipal de 
2005 foram reprovadas pelo TCE

Ceará-Mirim 04

Obras na ponte 
Newton Navarro não 
têm data para iniciar
Secretaria Estadual de Infraestrutura 
(SIN) aguarda que o governo 
federal realize nova chamada 
pública para serviços no local

Segurança 08

Contratos de 
terceirizados vão 
passar por auditoria
Será verificada a necessidade do 
serviço prestado pelos terceirizados 
e qual seria a economia caso 
houvesse substituição deles

Estado 04

Jair Bolsonaro
assina carta de 
desfiliação do PSL
Documento abre caminho para 
que presidente possa assumir a 
presidência da sigla que decidiu 
fundar: o Aliança pelo Brasil

Mudança de partido 03

Governo do RN 
espera pagar 13º 
junto com dezembro
Definição ainda depende da data 
em que será feito o repasse do 
recurso da cessão onerosa do pré-
sal por parte do governo federal

Salários 04

Sandro critica veto 
a emenda que 
encurtaria promoções
Parlamentar propôs que caísse 
para oito anos o tempo necessário 
para que os oficiais saltassem de 2º 
tenente para capitão

Carreira militar 05

Governadores buscam 
recursos para projetos

Missão Europa 03

Fátima e demais integrantes do Consórcio 
Nordeste seguem em agenda pela Europa

Governo da França / Divulgação

Prefeitura lança 
programação do 
Natal em Natal

Lazer 12

Final de ano na capital potiguar
terá shows de Ney Matogrosso,
Léo Santana e Margareth 
Menezes, entre outras atrações

Mãe de Gabriel 
Veron diz que filho 
quer ir para o Real
Graciele Fonseca disse que 
garoto potiguar, bola de ouro 
da Copa do Mundo Sub-17,
é fã de Cristiano Ronaldo

Sonho 16
Arquivo pessoal

Elisa Elsie / Governo do RNGoverno da França / Divulgação
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Desde que o Brasil ingressou 
na era do liberalismo 
tardio na economia, 

desaprendemos uma série de 
protocolos importantes. Como se 
o avanço, de um lado, tivesse que 
manter como correspondente um 
atraso brutal, de outro.

Embora finalmente tenhamos 
concretizado uma reforma 
necessária na Previdência, que, 
embora não tenha sido a melhor, 
foi a possível, recuamos claramente 
numa série de outros quesitos.

Por exemplo, ninguém 
acredita que este governo 
consiga rapidamente concretizar 
a reforma administrativa, 
intimidado por poderosos lobbies 
da elite do funcionalismo público, 
especialmente do Judiciário, com 
suas férias de dois meses por 
ano, generosos penduricalhos e 
aposentadorias integrais.

Igualmente, poucos são os que 

acreditam que a reforma tributária 
venha com a rapidez que deveria 
pautá-la, tendo tantos interessados 
em manter seus privilégios, 
enquanto o País sucumbe diante 
do engessamento econômico e 
das inevitáveis consequências do 
empobrecimento.

Hoje, o maior problema 
enfrentado por aqui é a falta de 
infraestrutura e o custo Brasil. 
E, acresça-se a isso, regras claras 
do que realmente queremos e 
precisamos e o tempo para alcançar 
essas metas.

Embora o Brasil mantenha um 

fluxo comercial anual de US$ 100 
bilhões com a China, passamos 
meses hostilizando os chineses por 
puro viés ideológico até cairmos 
no outro extremo perigoso de 
falar numa área de livre comércio 
entre os dois países. Um lambari 
brincando de negociar com um 
tubarão branco.  

Da mesma forma, criamos 
problemas com os árabes e 
deitamos barbaridades contra 
os ambientalistas, sabendo que 
poderíamos com isso industriar 
toda a sorte de barreiras comerciais 
(não tarifárias) contra nossos 
produtos, apesar de tudo isso ser de 
uma tocante desnecessidade.

Idas e vindas são uma constante 
no Brasil, e não é de hoje. Mas 
o que acontece neste momento 
é ridículo. Afinal, como dizia 
o Conselheiro Acácio, célebre 
personagem de Eça de Queiroz, 
“tudo o que é demais é muito”.

Tudo o que é demais é muito

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

ROYALTIES
O Governo do Estado prepara o 

envio para a Assembleia Legislativa 
de um projeto de lei com novas 
regras para o leilão da antecipação 
dos royalties. A gestão Fátima 
Bezerra tentou um modelo de 
negociação no meio do ano, mas não 
houve interessados.

FAZ DIFERENÇA
O trabalho de auditoria realizado 

pela Controladoria-Geral do Estado 
tem dado resultados positivos. A 
economia com a revisão de contratos 
e correção de irregularidades já é 
de quase R$ 150 milhões. Daria 
para cobrir um mês de rombo na 
Previdência estadual.

PROCURADORES
Na opinião do governador em 

exercício, Antenor Roberto, há uma 
discussão mais relevante a fazer 
quando se fala em reajuste para 
procuradores do Estado. Segundo 
ele, em vez de criticar o governo, 
a sociedade deveria pressionar o 
Congresso para que acabe com 
o “efeito cascata” provocado pelo 
reajuste nos salários dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal. 
Foi isso que motivou o envio para 
a Assembleia, pela governadora 
Fátima Bezerra, de um aumento de 

O governador em exercício, Antenor Roberto, disse ontem que 
finalmente o Estado vai começar a discutir uma reforma no 
seu regime próprio de Previdência. Segundo ele, assim que os 

governadores do Nordeste voltarem da missão à Europa - e, no caso da 
potiguar Fátima Bezerra, também à China -, o governo vai dar início 
a um processo de novas regras para aposentadorias e pensões. Segun-
do Antenor, a reforma é necessária para que aqueles que se sentirem 
prejudicados pela diferença entre a regra geral e a regra local não co-
mecem uma corrida à Justiça. “Os ‘claros’ sobre a legislação estadual 
vão só intensificar a judicialização. O Rio Grande do Norte começará 
os seus estudos”, afirmou o governador em exercício, enaltecendo que, 
pelo andar da carruagem, caberá mesmo aos estados fazerem suas 
reformas, pois a PEC paralela parece ter empacado no Congresso.

Finalmente, a reforma

Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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16% para a categoria. Antenor fez 
a observação, durante entrevista a 
uma rádio local, ressaltando que é 
procurador de carreira.

POLÊMICA
Um projeto do vereador Fúlvio 

Saulo Mafaldo (Solidariedade) 
que confere o título de cidadão 
natalense ao publicitário Newton 
Albuquerque, que cumpre pena no 
semiaberto por tráfico de drogas, 
mas que busca um recomeço na 
vida, enfrenta resistência na 
Câmara de Natal. O vereador 
Preto Aquino (Patriota) alega 
que a proposta fere o Regimento 

Interno da Casa, que só permite 
a homenagem para pessoas com 
reputação reconhecidamente 
“ilibada”. O caso está sob análise 
da relatora, a vereadora Ana Paula 
Araújo (PL), parado na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

O ÚLTIMO APAGUE A LUZ
De malas prontas para o Aliança 

pelo Brasil, partido que está 
sendo criado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, o coronel-aviador Hélio 
Oliveira vai entregar o comando do 
PSL no RN ao presidente nacional da 
sigla, o deputado Luciano Bivar (PE), 
desafeto do presidente da República.

O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), determinou o bloqueio do equivalente a R$ 
581 milhões em bens dos alvos da Operação Faroeste, de-
flagrada nesta terça-feira, 19, pela Polícia Federal.

Entre os alvos da operação policial, estão o presiden-
te do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Gesivaldo 
Britto, além de outros três desembargadores, dois juízes 
estaduais e empresários. O grupo é suspeito de participar 
de um suposto esquema de venda de decisões judiciais.

Além do bloqueio dos bens dos suspeitos indicados pe-
la Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro Og 
Fernandes autorizou a execução de quatro mandados de 
prisão temporária, de 40 mandados de busca e apreensão 
e ordens de afastamento dos cargos de parte dos envolvi-
dos no esquema - incluindo Britto.

Segundo a PGR, há indícios de que os suspeitos “grila-
ram” mais de 360 mil hectares de terras do oeste baiano 
- ou seja, de acordo com a PGR, os investigados fraudaram 
documentos para se apropriar de terras públicas poste-
riormente negociadas em um esquema ilícito que pode ter 
movimentado “cifras bilionárias”.

Ministro manda afastar 
presidente do TJ da Bahia

Operação Faroeste

Foram executados ainda mandados de 
prisão temporária e busca e apreensão

Nei Pinto / TJ-BA

Desembargador Gesivaldo Britto é acusado de integrar esquema 

O Governo do Rio Grande do Norte nomeou 53 novos 
candidatos aprovados no concurso público de 2018 para 
a área da saúde. A lista de nomeados foi publicada em 
edição extraordinária do Diário Oficial do Estado desta 
terça-feira, 19.

Entre os profissionais convocados, estão 25 ortopedis-
tas, nove neurologistas, 11 farmacêuticos e oito bioquími-
cos. Os nomeados devem estar atentos à documentação exi-
gida, aos exames necessários e ao prazo para assinatura do 
termo de posse, que deve ser feita até o dia 18 de dezembro.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) explicou que 
vem construindo um “Termo Interno de Governança” pa-
ra que, “com responsabilidade fiscal e de maneira organi-
zada e planejada”, possa continuar nomeando os aprova-
dos no concurso realizado no ano de 2018. Não há prazo, 
contudo, para novas convocações.

A relação dos novos servidores e a documentação ne-
cessária para posse estão disponíveis no site da Sesap 
(www.saude.rn.gov.br), dentro da aba “Serviços”.

Estado nomeia 53 novos 
servidores para a saúde

Concurso
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No segun-
do dia da 
missão pe-
la Europa, 
os gover-
nadores do 

Nordeste 
discutiram 

com a Agência 
Francesa de Desenvolvimento 
(AFD) o financiamento de projetos 
para o desenvolvimento sustentá-
vel da região. No encontro com a 
diretoria-geral da AFD, realizado 
em Paris, nesta terça-feira, 19, 
os gestores trataram de linhas de 
crédito para investimentos princi-
palmente nas áreas de sustenta-
bilidade e de agricultura familiar.

O Nordeste possui 3,9 mi-
lhões de estabelecimentos agrí-
colas, sendo 77% da agricultura 
familiar. O Consórcio Nordeste, 
formado pelos gestores estaduais 
da região, pretende estabelecer 
parcerias para desenvolver po-
líticas e implementar ações que 
aumentam a renda do agricultor 

familiar, permitam a assimilação 
de tecnologia produtiva e gerem 
desenvolvimento sustentável com 
preservação da biodiversidade.

Presente no Brasil desde 2007, 
a AFD financia projetos com foco 
na implementação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e nos resultados do Acor-
do de Paris. As equipes da AFD 
trabalham em iniciativas em 115 
países. No Brasil, a agência atua 
em 40 projetos, com 1,9 bilhão de 
euros já investido.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, falou 
sobre a importância da parceria 
entre a AFD e os governos do Nor-
deste. “Vai contribuir para nosso 
desenvolvimento sustentável. O 
Rio Grande do Norte tem o absolu-
to compromisso na defesa do meio 
ambiente, daí a importância de 
termos boas parcerias com a AFD 
para fortalecer o desenvolvimento 
da agricultura familiar e seguran-
ça hídrica”, disse a governadora.

Fátima Bezerra também des-
tacou que o Governo do RN pro-
move ações de uso sustentável da 
água, que atua como indutora da 
inclusão nos planos social, econô-
mico e ambiental no contexto da 
agricultura familiar.

“Nossos eixos de atuação pas-
sam pelo aumento da segurança 
hídrica para as famílias rurais 
difusas do semiárido: água para a 
produção de alimentos saudáveis. 

Governadores do Nordeste durante encontro com ministro Jean-Yves Le Drian

Governadores buscam linha de crédito
para agricultura familiar no Nordeste
Representantes do Consórcio Nordeste se reuniram com diretores da AFD, agência que financia projetos na área do 
desenvolvimento sustentável no mundo todo. Também ontem, foi assinado termo de cooperação na área ambiental

Missão Europa

Governo da França / Reprodução

Devemos registrar ainda que a 
agricultura familiar é responsável 
por mais de 70% dos alimentos 
que chegam à mesa do povo brasi-
leiro”, afirmou a governadora.

A governadora ainda enfatizou 
a recuperação de áreas degradadas 
e o fortalecimento das ações de as-
sistência rural com olhar voltado 
para o fortalecimento da política 
territorial. “Encontramos o Rio 
Grande do Norte em uma situação 
muito difícil, mas temos feito todos 
os esforços para levar adiante nos-
so projeto de inserir o nosso Estado 
em um Nordeste forte, produtivo e 
inclusivo”, declarou Fátima.

COOPERAÇÃO AMBIENTAL
Além da agenda na AFD, em 

Paris, os governadores do Nordes-

te se encontraram nesta terça-fei-
ra com a secretária Brune Poirson, 
do Ministério de Transição Ecoló-
gica e Solidária da França, para 
assinar uma carta de intenção de 
cooperação nas áreas de meio am-
biente e cidade sustentável.

O documento, assinado pelo 
governador da Bahia, Rui Cos-
ta, que representou o Consórcio, 
prevê cooperação bilateral nas 
seguintes áreas: proteção da bio-
diversidade e ecoturismo; agrosil-
vicultura; gestão do lixo; água e 
saneamento; cidade sustentável e 
mobilidade sustentável. As formas 
de cooperação podem incluir a tro-
ca de tecnologias e experiências, 
além da promoção de seminários e 
conferências nas áreas citadas.

Os governadores do Consórcio 

Nordeste foram recebidos tam-
bém pelo ministro da Europa e 
de Relações Exteriores da Fran-
ça, Jean-Yves Le Drian. O grupo 
apresentou ao ministro o potencial 
do Nordeste para investimentos 
estrangeiros e sinalizou a possi-
bilidade de parcerias nas áreas de 
saúde e agricultura familiar.

Este foi o segundo encontro 
no ano entre Le Drian e os gover-
nadores do Consórcio Nordeste. 
Durante passagem pelo Brasil 
no mês de julho, o ministro e os 
gestores definiram, em Brasília, 
um roteiro para a realização de 
projetos que ligam os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), estabelecidos pela Cúpula 
das Nações Unidas, à prestação de 
serviços públicos de qualidade.

Nesta quarta-feira, 20, seguin-
do a agenda pela Europa, os gover-
nadores cumprem agenda em Ro-
ma, na Itália. A missão continuará 
em Berlim (Alemanha) na quinta, 
21, e na sexta-feira, 22.

Vai contribuir para nosso 
desenvolvimento sustentável. 
O RN tem o compromisso na 
defesa do meio ambiente”

Fátima Bezerra
governadora do Rio Grande do 
Norte, sobre parceria com AFD

“

3,9 milhões
DESTAQUE

é o número de estabelecimentos 
agrícolas do Nordeste,
sendo que 77% deles são
da agricultura familiar

O presidente Jair Bolsonaro as-
sinou nesta terça-feira, 19, a carta 
de desfiliação do PSL, partido pelo 
qual foi eleito. O documento abre 
caminho para que ele possa assu-
mir a presidência da sigla que deci-
diu fundar: o Aliança pelo Brasil. O 
lançamento do partido acontecerá 
nesta quinta-feira, 21, em Brasília.

A advogada do presidente 
Karina Kufa afirmou que não 
há nenhum obstáculo para que o 
presidente possa ocupar também 
a presidência do partido. Na se-
gunda-feira, 18, questionado se 
assumiria o cargo, Bolsonaro res-

pondeu: “Acho que sim”.
Kufa e Admar Gonzaga, advo-

gado que também aconselha o pre-
sidente, reuniram-se com Bolsona-
ro no Palácio do Planalto ontem à 
tarde. Ao sair do encontro, Gonza-
ga voltou a criticar a conduta da 
presidência do PSL e do presidente 
do partido, Luciano Bivar. “O que 
se viu na postura do presidente do 
PSL e daqueles que o acompanha-
ram é uma flagrante falta de com-
promisso com a transparência, com 
a boa gestão de dinheiro público, e 
isso é inaceitável para o presidente 
da República”, disse.

Bolsonaro assina carta de desfiliação 
do PSL e ajusta lançamento do Aliança

Mudança de partido

Devedores fecham acordo 
para quitar R$ 35,2 milhões

Fisco Estadual

Funcionando há pouco mais 
de um ano, o Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos (Cejusc) 
já possibilitou a formalização 
de 33 acordos entre o Estado e 
empresas que têm débitos com 
o Fisco. Esses acordos signifi-
caram a recuperação para os 
cofres públicos de uma dívida 
R$ 35,2 milhões, a partir de 
quitação total, amortização ou 
parcelamento pelas empresas.

O Cejusc é uma parceria 
entre a Secretaria Estadual de 
Tributação e o Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Norte. O 

órgão funciona na sede da secre-
taria, no Centro Administrativo 
do Governo do RN, e conta com 
a colaboração da juíza Virgínia 
Rego Bezerra, que convida a 
empresa para audiência de con-
ciliação.

Entretanto, os contribuintes 
com débitos de ICMS no extrato 
fiscal podem agendar uma au-
diência para negociar a dívida 
espontaneamente no setor. Es-
se agendamento pode ser feito 
pessoalmente, por email (ce-
juscfiscal@set.rn.gov.br) ou por 
telefone (3232-2120).

Presidente vai liderar novo partido

Isac Nóbrega / PR
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A Justiça Eleitoral do Rio 
Grande do Norte decidiu cassar 
nesta terça-feira, 19, a candidatura 
de Ronaldo Venâncio (PV) à Prefei-
tura de Ceará-Mirim, na Grande 
Natal. Apenas o candidato a vice, 
Renato Martins, foi habilitado. O 
município terá eleições suplemen-
tares no próximo dia 1º de dezem-
bro, e o eleito exercerá um manda-
to tampão até o fim de 2020.

O juiz Peterson Fernandes Bra-
ga, da 6ª Zona Eleitoral, atendeu a 
um pedido do Ministério Público. 
O órgão aponta que Venâncio está 
inelegível porque as contas da Câ-
mara Municipal de Ceará-Mirim 
de 2005, período no qual o candi-
dato era presidente da Casa, foram 
rejeitadas pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), em decisão já 
transitada em julgado (ou seja, 
sem possibilidade de recursos).

A prestação de contas apresen-
tada por Venâncio foi reprovada 
porque foi comprovado no TCE 
que o então presidente da Câmara 
realizou contratação de assessoria 
contábil e jurídica sem concurso 
público e autorizou a compra de R$ 
53,6 mil em combustível sem com-
provar a destinação dos recursos 

nem a utilização do produto em veí-
culos. Ele foi condenado a ressarcir 
os valores, pagar multa e, ainda, 
foi considerado culpado por ato de 
improbidade administrativa.

À Justiça Eleitoral, a defesa 
de Ronaldo Venâncio alegou que a 
concessão de verbas indenizatórias 
para os demais vereadores da Casa 
comprarem combustível aconteceu 
de forma legal e que a responsabi-
lização por eventuais ilícitos deve 
ser de cada parlamentar benefi-
ciado, e não apenas do presidente 
da Câmara. Além disso, o hoje 
candidato a prefeito afirma que 
não houve dolo, isto é, intenção em 
desrespeitar a lei.

Ao julgar a ação, Peterson Fer-
nandes Braga esclareceu, contudo, 
que não cabe à Justiça Eleitoral 
reformar decisões de outros órgãos, 
como o TCE, e sim apenas julgar as 
condições de inelegibilidade. “Tor-
na-se impossível agasalhar o ar-
gumento do impugnado (Venâncio) 
no sentido de que os acórdãos do 
TCE são equivocados e que as con-
tas do mesmo devem ser reconheci-
das como ‘regulares com ressalvas’, 
uma vez que, (...), não se discute tal 
ponto”, escreveu o magistrado em 

sua sentença.
Ter, enquanto ordenador de 

despesa, contas reprovadas pelo 
TCE é uma das condições de inele-
gibilidade apontadas na legislação. 
A punição, válida por oito anos, 
está prevista na lei complementar 
nº 64, de 1990. A exceção é válida 
para os casos em que ainda é pos-
sível apresentar recurso ou quando 
decisão judicial suspende entendi-
mento da Corte de Contas.

Como a sentença foi proferida 
por um juiz da primeira instân-
cia, Ronaldo Venâncio ainda pode 
recorrer da decisão. Se os recursos 
não forem julgados até o dia da 
eleição, ele pode concorrer no pleito 
sub judice. Neste caso, os votos que 
ele obtiver só serão contabilizados 
se o registro da candidatura for 
restabelecido nas instâncias supe-
riores da Justiça Eleitoral. O prazo 
para substituir o candidato princi-

pal, caso a coligação desejasse, en-
cerrou no dia 11 de novembro.

Município de 72 mil habitan-
tes localizado na Grande Natal, 
Ceará-Mirim terá eleição suple-
mentar este ano (são sete candida-
tos, confira lista abaixo) porque o 
então prefeito da cidade, Marconi 
Barreto, e sua vice, Zélia Santos, 
foram cassados pela Justiça Elei-
toral em agosto por prática de 
abuso de poder econômico.

Enquanto novas eleições não 
são realizadas, o município é admi-
nistrado justamente por Ronaldo 
Venâncio, que assumiu interina-
mente a Prefeitura por ser, enquan-
to presidente da Câmara Munici-
pal, o segundo na linha sucessória.Ronaldo Venâncio é prefeito interino por ser segundo na linha sucessória municipal

Justiça Eleitoral cassa candidatura
de Ronaldo Venâncio em Ceará-Mirim
Magistrado atendeu a um pedido do Ministério Público. Órgão aponta que Venâncio está inelegível porque as contas da 
Câmara Municipal de Ceará-Mirim de 2005, período no qual candidato era presidente da Casa, foram rejeitadas pelo TCE

Eleições suplementares

Câmara de Ceará-Mirim / Divulgação

CANDIDATOS A PREFEITO
Ana Célia (PSTU)
Damião Santos (Patriota)
Gláucio Tavares (PSOL)
Irmão Heriberto (Solidariedade)
Júlio Cesar Câmara (PSD)
Marcílio Dantas (PDT)
Ronaldo Venâncio (PV)

ç

A Controladoria-Geral do Esta-
do anunciou que vai instalar uma 
auditoria para investigar contratos 
no governo de servidores terceiri-
zados. O requerimento para esta 
ação partiu do Fórum dos Servido-
res Públicos. A intenção deles é que 
a Control verifique qual é a eficácia 
e a necessidade do serviço presta-
do pelos terceirizados e que apure 
qual seria a economia caso esses 
funcionários fossem substituídos 
por servidores públicos.

O Fórum requisitou a auditoria 
em reunião com o governo no últi-
mo mês de junho e foi convidado a 
comparecer nesta terça-feira, 19, 
à sede da Control para informar 
o nome dos três representantes do 
grupo que irão acompanhar a au-
ditoria. “Vamos avaliar a questão 
sob aspectos da legalidade, eficácia 
e economicidade. Se os relatórios 

Controladoria vai auditar contratos
de servidores terceirizados do Estado

Revisão

Governo espera pagar 13º
junto com folha de dezembro

Salários

O Governo do Estado deverá 
pagar o décimo terceiro de 2019 
junto com o salário de dezem-
bro, nos dias 14 e 30 do próxi-
mo mês. A definição, contudo, 
ainda depende da data em que 
será feito o repasse do recurso 
da cessão onerosa do pré-sal por 
parte do governo federal.

A informação foi dada nesta 
terça-feira, 19, na reunião do 
Fórum dos Servidores Públicos 
Estaduais com o governador 
em exercício, Antenor Roberto, 
o secretário-chefe do Gabinete 
Civil, Raimundo Alves Júnior, 
e equipe econômica do governo.

O governo diz que vai pagar 
no dia 14 de dezembro o salário 
integral para quem ganha até 
R$ 4 mil e para os servidores 
dos órgãos da segurança públi-
ca, além de 30% do salário de 

quem recebe acima dessa faixa 
salarial. No dia 30, por sua vez, 
será feito o pagamento do res-
tante de quem ganha mais de 
R$ 4 mil e o salário integral dos 
servidores dos órgãos com arre-
cadação própria.

Antenor Roberto ressaltou 
que os números do fluxo de cai-
xa de novembro apresentados 
na reunião pelo secretário de 
Planejamento e Finanças, Al-
demir Freire, evidenciam a si-
tuação de dificuldade pela qual 
passa o Estado. Por isso, disse 
ele, é fundamental a relação de 
confiança entre sindicatos e a 
administração. “Ressalto todo o 
esforço da governadora Fátima 
Bezerra que mesmo assim vai 
fechar o ano com os salários de 
2019 em dia, incluindo o décimo 
terceiro”, salientou.

1.400
DESTAQUE

é o número de servidores que o 
governo pretende contratar para a 
saúde, a partir de acordo com MP

apontarem ilegalidades, comuni-
caremos ao Tribunal de Contas do 
Estado. Caso encontremos impro-
bidade e fraude, denunciaremos ao 
Ministério Público e à Polícia Civil. 
O relatório vai informar se há esses 
casos, se é favorável a uma políti-
ca de terceirização ou substituição 
por servidores públicos”, explicou o 
controlador geral, Pedro Lopes.

O controlador citou como exem-
plo os servidores presentes durante 

a reunião. “Temos auditores aqui 
contratados via concurso público. 
Substituímos sete funcionários 
terceirizados de uma empresa, ao 
custo de R$ 100 mil ao mês, por 20 
auditores e contabilistas concursa-
dos que custam R$ 90 mil ao cofre 
estadual. Mas cada caso é um caso 
e precisa ser auditado”, ressaltou.

A estimativa de término da 
auditoria é de seis meses, mas com 
relatórios parciais entregues du-
rante o processo. Ainda durante a 
reunião, Pedro Lopes adiantou que 
o Governo do RN requisitará ao 
Ministério Público de Contas um 
Termo de Ajustamento de Gestão 
(TAG) para contratação de 1.400 
servidores na área de saúde e eli-
minação de custos com plantões e 
cooperativas médicas. Segundo ele, 
essa ação gerará economia de R$ 
1,5 milhão ao mês para o governo.
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Cerca de 200 profissionais ca-
pacitados gratuitamente pelo Sis-
tema Fecomércio RN, através do 
Senac, participaram de solenidade 
de formatura, na manhã desta ter-
ça-feira, 19, no auditório do Hotel-
-Escola Senac Barreira Roxa.

Os profissionais foram bene-
ficiados pelo Programa Senac de 
Gratuidade (PSG), na modalidade 
PSG Empresa, iniciativa desen-
volvida pelo Sistema Fecomercio 
RN a partir das demandas cap-
tadas juntos aos empresários po-
tiguares. O evento reuniu alunos 
oriundos de Natal, Macaíba e São 
Gonçalo do Amarante. Eles foram 
capacitados com cursos de Auxi-
liar de Cozinha; Camareira em 
Meios de Hospedagem; Cuidador 
de Idoso; Operador de Telemarke-
ting; Técnicas para Cozinheiro; 
Recepcionista em Meios de Hospe-
dagem e Vendedor.

O prefeito de São Gonçalo do 
Amarante, Paulo Emídio, pres-
tigiou a cerimônia e enfatizou os 
resultados que a parceria trouxe 
para o município. “Temos a pre-
ocupação de estar sempre inves-

tindo na qualificação profissional. 
Somente este ano, através de par-
cerias com o Senac e outras insti-
tuições, foram mais de mil jovens 
que passaram por capacitações, 
em parcerias que colaboram para 
o desenvolvimento do nosso muni-
cípio”, disse o prefeito.

O presidente do Sistema Fe-
comércio RN, Marcelo Queiroz, 
destacou a contribuição que o pro-
grama tem oferecido ao mercado, 
atendendo demandas da classe 
empresarial.

“O PSG Empresa é mais um 
formato que encontramos de ali-
nhar as expectativas das empre-
sas e a otimização do potencial 
dos profissionais que capacitamos 
ou qualificamos. Desta forma, nós 
amplificamos o já reconhecido ní-
vel de excelência do Senac como 
formador de mão de obra e damos 
uma contribuição efetiva para o 
mercado. Até dezembro, estamos 
capacitando quase 2.100 profis-
sionais em 14 municípios potigua-
res. Trata-se de um programa de 
grande abrangência e eficácia”, 
afirmou Marcelo Queiroz.

As atividades do PSG Empre-
sa começaram no mês de agosto. 
Ao todo, serão cerca de 80 turmas 
até o mês de dezembro, entregan-
do ao mercado profissionais capa-
citados distribuídos em 15 cursos 
diferentes.

Concluinte do curso de Ven-
dedor, o aluno do município de 
São Gonçalo do Amarante Eris 

Landson falou sobre a experiência 
adquirida ao longo da capacitação. 
Mal terminou o curso, ele foi con-
tratado por uma empresa do ramo 
do comércio varejista e está atuan-
do como jovem aprendiz. 

“Esses cursos nos preparam 
não apenas para o mercado pro-
fissional, mas também para a vida 
como um todo, pois aprendemos 

não somente técnicas, mas tam-
bém sobre comunicação, relações 
pessoais, comportamentos. Foi 
um grande benefício que tivemos 
em poder viver essa experiência. 
Estou muito grato”, disse.

PROGRAMA SENAC 
DE GRATUIDADE

Lançado em 2009, o Programa 
Senac de Gratuidade (PSG) tem 
como proposta investir cerca de 
70% dos recursos de sua receita 
compulsória (contribuição que 
recebe das empresas para sua 
manutenção) para promover a in-
clusão social através da oferta de 
vagas gratuitas para a população 
de baixa renda.

Para atender as demandas 
da classe empresarial do RN, o 
programa ganhou o formato PSG 
Empresa, beneficiando os mu-
nicípios de Assu, Caicó, Currais 
Novos, Macaíba, Mossoró, Natal, 
Nova Cruz, Parnamirim, Santa 
Cruz, São Miguel do Gostoso, São 
Gonçalo do Amarante, São Paulo 
do Potengi, Serra de São Bento e 
Tibau do Sul.

Presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz entrega certificado a aluna do Senac

No RN, Senac forma mais de dois mil 
alunos em cursos gratuitos pelo PSG
Presidente Marcelo Queiroz entregou diploma aos primeiros 162 formados. Programa, que investe recursos de sua receita 
compulsória na oferta de cursos para quem tem renda baixa, vai formar profissionais em 14 municípios ainda este ano

Educação

Fecomércio RN / Divulgação

A votação da proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC) que permite a prisão 
após condenação em segunda 
instância, prevista para esta 
terça-feira, 19, foi adiada na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara dos 
Deputados. A manobra foi ar-
ticulada pelo deputado Alex 
Manente (Cidadania-SP), 
autor da proposta, que tenta 
ganhar tempo para conseguir 
apresentar um texto alterna-
tivo à PEC.

A redação original encon-
tra resistência entre deputa-
dos porque altera uma cláu-
sula pétrea da Constituição. 
O texto propõe mudança no 
artigo 5º que diz que o réu só 
pode ser considerado culpado 
após o trânsito em julgado.

CCJ da Câmara 
adia votação de 
PEC sobre prisão 
em 2ª instância

Manobra

 O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) lamentou nesta 
terça-feira, 19, o veto da governa-
dora Fátima Bezerra a uma pro-
posta dele que encurtaria o tempo 
necessário para promoção de te-
nentes da Polícia Militar e do Cor-
po de Bombeiros do Rio Grande do 
Norte. A patente, que é dividida 
em duas, é a primeira dos oficiais 
das corporações.

O parlamentar propôs, em 
uma emenda encartada dentro 
do projeto de reestruturação das 
carreiras dos militares estaduais, 
que caísse de oito para quatro 
anos o tempo necessário para que 
os oficiais saltassem de 2º tenente 
para 1º tenente e de 1º tenente 
para capitão.

Aprovada pela Assembleia 
Legislativa, a proposta de Sandro 
foi vetada por Fátima Bezerra. A 
governadora, contudo, sancionou o 

restante do projeto de reestrutura-
ção – enviado por ela mesma para 
análise dos deputados –, que pre-
vê, entre outras medidas, reajuste 
de 23% para os policiais e bombei-
ros. O aumento será escalonado 

em seis parcelas, terminando em 
novembro de 2022.

Na opinião de Sandro Pimen-
tel, a atual gestão só se preocupa 
com quem está no alto comando. 
“Em vez de ouvir o piso do ofi-
cialato, a governadora foi ouvir 
a cúpula. Essa é uma postura 
de direita, a mesma postura que 
teve Jair Bolsonaro, que teve Ro-
binson Faria, que teve Fernando 
Henrique Cardoso”, criticou o 
parlamentar do PSOL.

O deputado criticou, ainda, o 
fato de a governadora ter vetado 
sua emenda sem ao menos ter 
comunicado previamente. “Ela 
não tem essa obrigação, mas é 
respeito”, disse o deputado. “Não 
tenho cargo no governo, não fiz 
indicação, não quero cargo, mas 
preciso de atenção e de respeito”, 
desabafou o parlamentar.

A emenda de Sandro Pimen-

tel tinha o objetivo de corrigir o 
que ele classifica como uma dis-
torção do projeto de reestrutura-
ção das carreiras. Se o tempo de 
permanência no posto de tenen-
te será de 16 anos (oito para 2º 
tenente e mais oito para 1º te-
nente), segundo foi sancionado, 
na prática o oficial não consegui-
rá chegar a coronel antes de se 
aposentar.

“São oito anos de 2º tenente, 
oito anos de 1º tenente, mais oi-
to anos de capitão, oito anos de 
major... já são 32 anos. Mas tem 
mais três na academia e um de 
aspirante. São 36 anos, e o oficial 
não chega a coronel, que é o to-
po da carreira”, afirmou Sandro, 
lembrando que, pela sua propos-
ta, o caminho até chegar a major 
seria encurtado em oito anos, per-
mitindo que os oficiais alcanças-
sem as carreiras mais altas.

Deputado estadual Sandro Pimentel

Sandro Pimentel critica veto a proposta
que encurtaria promoção de tenentes

Carreiras militares

Eduardo Maia / ALRN



A Câmara Municipal de Na-
tal lançou nesta terça-feira, 19, 
um aplicativo que vai facilitar o 
acesso, pela população, das in-
formações do Poder Legislativo. 
A ferramenta, já disponível para 
download nas lojas de aplicativos 
para celulares Android e iOS, reú-
ne o conteúdo que já está disponí-
vel na página da Casa na internet.

O app surge no momento em 
que o site da Câmara também pas-
sa por mudanças. Recentemente, 
o portal ganhou nova roupagem e 
mais ferramentas de transparência.

Segundo o presidente da Câ-
mara Municipal, vereador Pauli-
nho Freire (PSDB), a atualização 
do portal atende a exigências do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE). “O Portal da Transpa-
rência está mais objetivo para 
que o cidadão consiga acessar as 
informações que quiser. Há todos 
os dados sobre os vereadores de 
forma mais clara”, declarou.

No Portal da Transparência, 
o cidadão agora tem acesso, na 
mesma tela, às legislações re-
lacionadas, dados da gestão de 
pessoas, orçamentos e finanças, 
licitações e contratos, bens patri-
moniais e despesas da Câmara.

Todas as matérias legislativas 

podem ser acessadas pelo Sistema 
de Apoio ao Processo Legislativo 
(SAPL), que permite a consulta 
e o acompanhamento da tramita-
ção de projetos e outras matérias 
legislativas, com auxílio na or-
ganização das sessões plenárias, 
manutenção da base de leis e con-
sulta às informações sobre Mesa 
Diretora, comissões parlamen-
tares, Ordem do Dia, votações e 
frequência parlamentar.

Além disso, notícias sobre o 
que acontece no Legislativo são 
publicadas diariamente. E, no 
perfil dos vereadores, estão aque-
las relacionadas ao respectivo 
mandato, biografia e acesso às 
redes sociais e páginas deles. “Foi 
uma atualização pensada para 
a população. Estudamos como 
deixar o site mais transparente, 
com as informações completas e 
toda a produção legislativa dis-
ponível”, explica Flávio Sales, 
diretor da empresa de tecnologia 
MaxMeio, responsável pela ela-
boração do site.

Através do app, é possível 
também assistir à TV Câmara e 
ouvir a Rádio Câmara.

O site da Câmara Municipal 
pode ser acessado pelo endereço 
www.cmnat.rn.gov.br.

A Petrobras reajustou nesta 
terça-feira, 19, o preço da gasoli-
na em 2,8% em suas refinarias. 
O último aumento do combustível 
havia ocorrido em 29 de setembro. 
Também houve reajuste de 1,2% 
no preço do óleo diesel.

 O aumento foi no combustível 
vendido nas refinarias para os dis-
tribuidores, ou seja, os postos de 
gasolina. O valor final que o mo-

torista pagará para abastecer seu 
carro dependerá de cada posto.

Segundo a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), o preço mé-
dio da gasolina cobrado nos postos 
era de R$ 4,407 por litro na última 
semana. O valor teve aumentos 
consecutivos nas últimas três 
semanas e acumula uma alta de 
0,66% no período.
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Tecnologia

Combustível

O presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias Toffoli, recuou da deci-
são de obter dados sigilosos de quase 600 

mil pessoas após ser posto em “saia justa” pelo 
Banco Central. A Unidade de Inteligência Financeira 
(UIF), ex-Coaf, enviou a Toffoli ofício onde explica 
que o acesso a Relatórios de Inteligência Financeira 
é feito via usuário e senha. O problema é que o BC 
gravaria quais informações seriam acessadas, se-
gundo especialistas em tecnologia da informação. 

Com isso, Toffoli confirmou que os órgãos de 

fiscalização mantiveram controle dos acessos. Ele 
exigiu esse detalhamento da UIF.

Dias Toffoli levantou o sigilo das decisões limi-
nares de sexta (15) e segunda-feira (18) “diante de 
vazamentos alhures”, segundo explicou.

O presidente do Supremo “não realizou o ca-
dastro necessário e jamais acessou os relatórios”, 
atesta o STF. E depois devolveu as informações.

Toffoli determinou a devolução de mídias e in-
formações à Receita e BC “com as cautelas devidas” 
para que o sigilo fosse preservado.

Armadilha virtual entregaria os acessos de Toffoli

MORO NA FILA DO CAIXA
O ministro Sérgio Moro 

(Justiça) bem que tenta levar 
uma vida de cidadão comum. 
Nesta terça (19), foi a um 
terminal eletrônico da Caixa, 
na 107 Sul, em Brasília, e logo 
foi cercado por uma pequena 
multidão. Sacou R$300, três 
notas de R$100. Reagiu ao 
assédio com simpatia.

GOLPE ADIADO
Após muita pressão do 

jovem, mas vibrante setor de 
geração de energia fotovoltaica 
(solar), a Aneel adiou a 
taxação de 64% para 2020 ao 
prorrogar até 30/12 o prazo 
para contribuições à consulta 
pública.

ENQUADRADA BÁSICA
O STF julga hoje se 

polícias e Ministério Público 

PODER SEM PUDOR

CULTURA POLÍTICA
A ditadura temia o desempenho das oposições nas urnas, 

nas capitais, por isso só permitiu eleição para prefeito no 
interior. O deputado Lino Zardo (MDB-RS) fez um discurso 
virulento, protestando contra a medida: “Eles têm medo 
porque nas capitais o eleitorado é politizado. O governo deixa 
que se vote no interior porque falta cultura aos colonos.” 
O deputado Ariosto Jarger (Arena-RS) pediu um aparte 
imediatamente: “Qual a sua região eleitoral, nobre deputado?” 
Zardo esclareceu: “O interior”. Jarger tripudiou: “Vossa 
Excelência tem toda razão: falta cultura política aos colonos.”

___

A manipulação do Estado fez a 
tarifa da conta de luz dobrar”

Deputado Kim Kataguiri 
sobre a interferência do governo 
Dilma na conta de luz

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Veja / Abril

podem se utilizar de informações 
sigilosas da Receita ou Banco 
Central sem autorização judicial. 
A tendência é que o STF garanta 
as ferramentas anticorrupção, 
mas deve reforçar o direito dos 
cidadãos à proteção de seus 
dados.

SUCESSO EDITORIAL
O líder do governo no 

Senado, Eduardo Gomes 
(MDB-TO), promoveu ontem 
o lançamento do seu livro “O 
outro lado da governação”, em 
coautoria com o ex-ministro 
português Miguel Relvas. Foi 
um sucesso. 

‘ALEMÃO’ REAPARECE
O ex-czar do DEM Jorge 

Bornhausen reapareceu 
nesta terça (19) na Câmara 
mostrando que continua em 
forma. O “Alemão”, como seus 
amigos o tratam, ficou de tititi 
com Gilberto Kassab, outro 
ex-ministro.

PERGUNTA NA IDEOLOGIA
Presidente sem partido 

recomenda escola sem 
partido?

Câmara discute projeto que reduz preço do etanol
A Comissão de Minas e Energia da Câmara 

deve votar nesta quarta (20) o projeto de 
decreto legislativo que libera a venda direta do 
etanol aos postos, dispensando atravessadores. 
O projeto se arrasta há meses em razão do 
lobby dos distribuidores, que atuam como 

atravessadores. Esse grupo de faturamento 
bilionário obteve pareceres contrários à 
proposta, apesar da redução do preço final do 
etanol, em benefício do consumidor. Pareceres 
técnicos do Cade, ANP e Senado defendem a 
venda direta.

RESOLUÇÕES SUSPEITAS
O projeto anula estranhas 

resoluções da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) criando o cartório 
que beneficia os distribuidores/
atravessadores.

CARTÓRIO CRIMINOSO
A resolução da ANP obriga todos os 

fabricantes de combustíveis, usinas ou 
refinarias, a entregarem seus produtos 
aos atravessadores.

LIVRE INICIATIVA
A venda direta não elimina 

distribuidoras, só garante a coexistência. 
Os postos decidirão se compram de 

produtores ou de atravessadores.

Câmara amplia transparência 
com novo portal e aplicativo

Petrobras aumenta preço
da gasolina nas refinarias

Nova plataforma com informações legislativas já
está disponível para baixar nas lojas de aplicativos

Legislativo Municipal reformou site para oferecer mais informações para o cidadão

Marcelo Barroso / CMN



Os números da mais recente 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), divulgada nesta ter-
ça-feira, 19, pelo IBGE, mostram 
que o número de desempregados 
no Rio Grande do Norte voltou a 
crescer. A variação é de quase 1 
ponto percentual, quando compa-
rados os números do trimestre de 
julho a setembro com os dos três 
meses anteriores. De um período 
para o outro, o índice de desem-
pregados passou de 12,5% para 
13,4%.

Para facilitar o entendimento, a 
taxa de desocupação é o percentual 
de pessoas desocupadas em relação 
às pessoas na força de trabalho. 
Entre janeiro e março deste ano, o 
número de desocupados era ainda 
maior: 13,8%.

Em números absolutos, a 
PNAD estima que havia 204 mil 
desocupados no último trimestre 
entre os 1,525 milhão de potigua-
res dispostos a trabalhar. Isso 
quer dizer que 204 mil pessoas 
estavam sem trabalho na semana 
em que a pesquisa foi realizada, 
mesmo tendo adotado medidas 
para conseguir emprego, como 
entregar currículo, atender a en-
trevistas de emprego, inscrever-se 
em concurso, entre outras atitu-
des, no período de 30 dias.  

Outro dado que compõe as in-
formações sobre o desemprego no 
RN é o nível de ocupação. Ele traz 
o percentual de pessoas ocupadas 
em relação às pessoas em idade de 
trabalhar (aquelas com 14 anos ou 
mais na data de referência). 

De acordo com a pesquisa, me-
nos da metade das pessoas em idade 
para trabalhar (46%) estão de fato 
trabalhando, seja por escolha ou não.

Em números absolutos, do to-
tal de 2,813 milhões pessoas em 
idade de trabalhar, 1,321 milhões 
estavam ocupadas. Para o IBGE, 
apesar da pequena variação, houve 
estabilidade tanto frente ao trimes-
tre anterior (46,9%), assim como 
em relação ao mesmo trimestre de 
2018 (48%).

ENTRE EMPREGADORES 
E EMPREGADOS

Do total de pessoas ocupadas no 
Rio Grande do Norte, 59 mil eram 
empregadores. Isso quer dizer que 
estas pessoas trabalhava exploran-
do seu próprio negócio ou empresa, 
com ou sem sócio, tendo pelo menos 
um empregado. Entre eles, 40 mil 
estavam registrados no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica. Os 
demais 18 mil atuavam sem o ca-
dastro.

Já o trabalhador por conta 
própria é aquele que explora seu 
próprio negócio ou empresa sem 
empregados. No último trimestre, 
segundo o IBGE, havia 369 mil 
trabalhadores nesta modalidade. 
Um total de 57 mil estavam cadas-
trados no CNPJ e 313 mil atuavam 
sem o cadastro.

Os empregados do setor priva-
do (exceto trabalhadores domés-
ticos) eram 554 mil. Destes, 343 
mil tinham carteira de trabalho 
assinada, e 210 mil atuavam sem 
carteira. Os empregados no setor 
público, por sua vez, eram 228 mil 
no período de julho a setembro de 
2019. Entram neste grupo as pes-
soas que trabalhavam para o gover-
no em qualquer esfera: municipal, 
estadual ou federal. O conceito 
abrange, além das entidades da 
administração direta, as fundações, 
autarquias, empresas públicas e 
empresas de economia mista. In-
clui, ainda, os conselhos de classes 
profissionais, com devidas exceções.

 A força de trabalho é composta 
pelos ocupados (incluindo subocu-
pados por insuficiência de horas) 
e desocupados. No Rio Grande do 
Norte, a força de trabalho foi esti-
mada em 1,5 milhão pessoas no tri-
mestre de julho a setembro de 2019.

Os subocupados por insuficiên-
cia de horas são a parcela dos ocu-
pados que, na semana de referência, 
trabalharam menos de 40 horas e 
apresentaram disponibilidade e in-
teresse em trabalhar mais. Ou seja, 
são pessoas que, apesar de estarem 
inseridas no mercado de trabalho, 
encontravam-se subutilizadas. São 

QUARTA-FEIRA, 20.11.2019 Cidades 7

Número de desempregados no RN
volta a crescer, indica pesquisa do IBGE
Em número absolutos, havia 204 mil potiguares (13,4% da força de trabalho) à procura de emprego; variação na taxa de 
desemprego foi de quase 1 ponto percentual nos meses de julho, agosto e setembro de 2019 em relação ao trimestre anterior

PNAD

TAXA DE DESOCUPAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRIMESTRES
classificadas como ocupadas na 
semana de referência as pessoas 
que, nesse período, trabalharam 
pelo menos uma hora completa em 
trabalho remunerado em dinheiro, 
produtos, mercadorias ou benefí-
cios (moradia, alimentação, roupas, 
treinamento etc.) ou em trabalho 
sem remuneração direta, em ajuda 
a atividade econômica de membro 
do domicílio ou, ainda, as pessoas 
que tinham trabalho remunerado 
do qual estavam temporariamente 
afastadas nessa semana.

Classificam-se como desocupa-
das as pessoas sem trabalho (que ge-
ra rendimentos para o domicílio) na 
semana de referência, que tomaram 
alguma providência efetiva para 
consegui-lo no período de referência 
de 30 dias e que estavam disponíveis 
para assumi- lo naquela semana. 
Consideram-se como desocupadas, 
também, as pessoas sem trabalho 
na semana de referência que não 
tomaram providência efetiva para 
conseguir trabalho no período de re-
ferência de 30 dias porque já haviam 
conseguido trabalho que iriam come-
çar após a semana de referência.

FORÇA DE TRABALHO POTENCIAL
A força de trabalho potencial é 

composta pelos desalentados e in-
disponíveis. De julho a setembro de 
2019, havia 240 mil pessoas neste 
grupo. 174 mil desalentados e 66 
mil indisponíveis.

Desalentados são as pessoas 
que não trabalharam na semana 
de referência e não procuraram em-
prego no período de 30 dias, porém 
tinham interesse e disponibilidade 
para trabalhar naquela semana. 
Essas pessoas, juntamente aos 
desocupados, estão ociosas e inte-
ressadas em trabalhar. Entretanto, 
não pressionaram o mercado de 
trabalho por uma vaga.

Indisponíveis são pessoas que 
gostariam de trabalhar, porém não 
tinham disponibilidade para assu-
mir qualquer posto de trabalho na 
semana de referência, mesmo que 
houvessem procurado emprego no 
período de 30 dias.

13,4% 204 mil 46% 554 mil 228 mil
NÚMEROS

Taxa de desemprego no RN Número de desempregados
a procura de trabalho

Percentual de pessoas com 
idade para o trabalho que estão 
empregadas

Empregados do setor privado Empregados do setor público

Estado tem 1,5 milhão de pessoas dispostas a trabalhar. 204 mil não encontram vagas

José Aldenir / Agora RN

66 mil

174 mil
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As obras de instalação de te-
las de proteção ao longo da Ponte 
Newton Navarro, para impedir as 
recorrentes tentativas de suicídios 
do local, ainda não têm prazo para 
início. Isso porque a Secretaria Es-
tadual de Infraestrutura (SIN), que 
é o órgão encarregado pelo serviço 
construtivo, espera que o Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional 
(MDR) abra uma nova chamada 
pública para encontrar empresas 
interessadas na readequação das 
proteções laterais do equipamen-
to viário que liga as zonas Leste e 
Norte de Natal.

Em julho passado, segundo 
a SIN, o governo federal abriu a 
primeira chamada pública para re-
alizar a obra. O valor de referência 

definido para o serviço ficou em R$ 
2,7 milhões. À época, foram reali-
zados estudos técnicos para a reali-
zação da obra, mas, ao término da 
análise, o projeto de alteração na 
estrutura da ponte passou a custar 
R$ 6,5 milhões. Ainda de acordo 
com a pasta estadual, o reajuste 
motivou uma nova apresentação 
de projeto técnico ao MDR e tam-
bém a solicitação da complementa-
ção dos recursos necessários.

A ponte, inaugurada no ano 
de 2007, fica a 60 metros de altu-
ra no vão central. Desde que foi 
aberta para o fluxo do trânsito e 
de pedestres, a estrutura também 
ficou conhecida por registrar mor-
tes em decorrência do suicídio. O 
salto para as águas tranquilas do 

Rio Potengi determinou a morte de 
36 pessoas entre janeiro de 2011 e 
outubro de 2019, segundo dados da 
Secretaria Estadual de Segurança 
Pública (Sesed). Entre os dias 13 e 
15 de novembro deste ano, de acor-
do com informações extraoficiais, 
dois homens saltaram do vão cen-
tral da estrutura.

Após a realização da nova cha-
mada pública, que não tem defini-
da a data de abertura, será inicia-
da uma nova licitação para a obra. 
A SIN avalia que o processo será 
mais ágil, pois já possui documen-
tação necessária aos serviços de 
readequação. A secretaria apontou 
ainda que estará disponível para 
proceder providências necessárias 
à realização da intervenção. Primeira chamada para instalação de proteção foi realizada em julho passado

Obras para aumentar segurança na Ponte 
Newton Navarro não têm data para iniciar
Secretaria Estadual de Infraestrutura (SIN) aguarda que o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), realize nova chamada pública; valor de referência passou de R$ 2,7 milhões para R$ 6,5 milhões

Prevenção

José Aldenir / Agora RN

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) espera 
retomar os trabalhos de re-
cuperação total da Ponte Pre-
sidente Costa e Silva, mais 
conhecida como Ponte de 
Igapó, em 2020. No entanto, 
o trabalho pode esbarrar em 
um único problema: a falta 
de recursos. O órgão federal 
precisa de R$ 30 milhões pa-
ra recuperar a estrutura que 
liga as regiões Norte e Oeste 
de Natal.

Em março passado, o 
DNIT publicou que a ponte 
se encontra em “situação de 
emergência”. Isso porque vá-
rios pilares de sustentação da 
estrutura – com 606 metros 
de extensão e 12 metros e 
meio de largura – apresenta-
vam grave deterioração. 

Perigo

Danos na ponte são aparentes 

José Aldenir / Agora RN

Recuperação da 
Ponte de Igapó 
esbarra na falta 
de recursos
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AZMAC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E 
EXPORTAÇÃO  DE MACAÍBA S/A 
CNPJ: 12.505.373/0001-01
Endereço: Av. Mônica Nóbrega Dantas, 34, Centro, Macaíba/RN, CEP 59280-000

01 Apresentação das demonstrações contábeis    
   
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade 
com a Lei 6.404/76 e com todas as devidas alterações conforme a Lei 11.638/07.  
    
02 Atividade
      
A AZMAC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MA-
CAIBA S/A é pessoa jurídica de direito privado, com a autonomia administrativa financeira e tem 
por finalidade a gestão e administração da propriedade imobiliária.   
    
03 Exercício Social 
    
Janeiro a Dezembro de 2018     
    
04 Principais Critérios Contábeis     
    
 As Práticas Contábeis Adotas Pela Empresa são:    
  
a) Ativo Imobilizado- É registrado ao custo de aquisição, sendo deduzido da depre-
ciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas que 
levam em consideração a vida útil econômica dos bens, as taxas de depreciação são as seguin-
tes: instalações- 10%, móveis, e utensílios- 10%, máquinas e equipamentos-10%, computadores 
e periféricos 20% e Veículo- 20%.     
   
05 Capital Social 

Seu capital social é formado pelos sócios:

06 Resultado do Exercício
Nesse exercício apresentou um prejuízo de R$ 83.938,58.

Macaíba, 31 de Dezembro de 2018.

ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A - 
AZMAC 

CNPJ: 12.505.373/0001-01
NIRE: 24300004991 Data Registro: 02/09/2010

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADAS CUMULATIVAMENTE

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 13 de novembro de 2019, às 15h00min horas, na sede da ADMI-
NISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A - AZMAC, 
à Avenida Mônica Nóbrega Dantas, 29 – Centro – Macaíba – RN.

PRESENÇAS: Presença de acionistas Sr. Fernando Cunha Lima Bezerra (PMM), Sr. Amaro Sales de 
Araujo (FIERN) e o Sra. Marcia Faria Mais Mendes (AGN) representando a totalidade do Capital Social 
da Companhia, conforme verificado na Lista de Presença. 

MESA: Presidente: Sr. Fernando Cunha Lima Bezerra; Secretário: Sr. Amaro Sales de Araujo 

ORDEM DO DIA:
 (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e 
aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, com-
postas pelos Balanços Patrimoniais, e pelas Demonstrações dos Resultados, das Mutações do Pa-
trimônio Líquido, do Valor Adicionado e do Fluxo de Caixa, complementados pelas Notas Explicativas 
e referentes aos exercícios findos em 31.12.2018; (b) Eleições do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal.

(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Laudo de Avaliação de Bem do Ativo Imobilizado Terreno 
e Instalações (Benfeitorias); (b) Relatório Circunstanciado de Avaliação de Participação Societária.

ASSUNTOS E DELIBERAÇÕES: Os acionistas declararam haver recebido previamente os docu-
mentos e informações de que trata o artigo 133 da Lei n° 6.404/76. Foram aprovadas as seguintes 
deliberações pela unanimidade dos acionistas, bem como a lavratura da presente ata sob a forma de 
sumário, na forma do art. 130 da Lei n° 6.404/76:

(i) Em Assembleia Geral Ordinária:
(a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Ad-
ministração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, compostas pelos Balanços Pa-
trimoniais, e pelas Demonstrações dos Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido, do 
Valor Adicionado e do Fluxo de Caixa, complementados pelas Notas Explicativas e referentes 
aos exercícios findos em 31.12.2018: Após exame e discussão, foram aprovados, sem ressalvas: 
os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, compostas pelos 
Balanços Patrimoniais, e pelas Demonstrações dos Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido, 
do Valor Adicionado e do Fluxo de Caixa, complementados pelas Notas Explicativas e do Parecer dos 
Auditores Independentes, e referentes aos exercícios findos em 31.12 2018.

(b) Eleições do Conselho de Administração e Conselho Fiscal: Ficou determinado que se pro-
cedesse à eleição dos Membros do Conselho de Administração, e esclarecido que cada acionista 
deveria assinar a sua cédula, para que pudessem ser computados os votos, já que cada ação dava 
direito a um voto. Chamados os acionistas pela ordem em que figuravam na Lista de Presença, de-
positaram os mesmos as cédulas na urna. Finda a votação, foram retiradas as cédulas da urna do 
Conselho de Administração, que, contadas, permitiram constatar que todos os acionistas, em número 
de 03 (três), tinham votado. O Presidente passou a ler, em voz alta, a cédula e o nome do votante e 
anotei os nomes das pessoas votadas para Membros do Conselho de Administração e o número de 
votos que lhes eram dados. Findo o trabalho de apuração, o Presidente proclamou os eleitos para 
Membros do Conselho de Administração, sendo eleitos, por unanimidade o Presidente: Cícero Kelmer 
Cunha Monteiro, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Jaguarari, n° 5250, Apartamento 
1101 Condomínio Green Tower, Candelária / Zona Urbana, Natal - RN CEP 59.064-500, portador da 
Cédula de Identidade nº 1874284 - ITEP/RN e inscrito no CPF (MF) nº 381.807.153-53, e os Membros: 
Amaro Sales de Araújo, brasileiro, casado, Pós Graduação pela MBA – Banco do Brasil / Universidade 
de São Paulo, residente e domiciliado na Av. Governador Silvio Pedrosa, 306 – Apto 1902 – Areia 
Preta - Condomínio Portal da Enseada, Natal/RN, CEP 59.014-100, portador da Cédula de Identidade 
n° 000.251.872 - SSP/RN e inscrito no CPF (MF) no 106.325.734-49, e Marcia Faria Maia Mendes, 
brasileira, divorciada, formada em Ciências Sociais, residente e domiciliada na Rua São José nº 3285, 
Apto 100, Paladium Candelária, Natal/RN CEP 59.064-150, portadora da Cédula de Identidade nº 
416.479 – SDSP/RN e inscrita no CPF (MF) nº 465.301.504-04, declarando todos os eleitos e empos-
sados que não estão condenados em nenhum dos crimes cuja pena vede o acesso aos cargos de 
administração de empresas. A seguir, mesmo procedimento tido para a eleição do Conselho de Admi-
nistração, apuraram-se os votos para a eleição dos Membros do Conselho Fiscal - Titulares: 1) Ulibina 
Kelry Tavares Cunha Baracho,  brasileira, casada, Advogada, residente e domiciliado a Rua Dr. Enock 
Garcia nº 122 – BR 304 KM 297 QD - 8 Lote 122, Lagoa Grande, Macaíba/RN, CEP 59.280-000, 
portador da cédula de identidade. n° 775.061 - SSP/RN e inscrito no CPF (MF) nº 503.628.794-00, 2) 
Francisco Vilmar Pereira, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Travessa Estudan-
te, 01, Nova Betânia - Mossoró/RN, CEP 59603-380, portador da cédula de identidade n° 000.107.284 
– SSP/RN – 2ª via e inscrito no CPF (MF) nº 016.182.964-34, 3) Janira Maria Câmara Martins da 
Costa, brasileira, casada, Contadora, residente e domiciliada a Rua Assad Salha, 1507, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP 59.062-610, portadora da cédula de identidade nº 166.360 - SSP/RN e inscrita no CPF 
(MF) nº 086.025.654-53 32 via, e para Suplentes: 1) Juedson Costa de Oliveira, brasileiro, , residente 
e domiciliado a Rua Antônio Gomes de Oliveira  nº 12, Alta de Souza, Macaíba/RN, CEP 59.280-000, 
portador da cédula de identidade. n° 2436377 - ITEP/RN e inscrito no CPF (MF) nº 069.382.974-52, 
2) Roberto Pinto Serquiz Elias, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado 

a Rua Otávio Lamartine n° 441, apto 600, Condomínio Eudes Galvão, Bairro de Petrópolis, Natal/RN, 
CEP 59.020-050, portador da cédula de identidade n° 000.337.395 - ITEP/RN e inscrito no CPF (MF) 
nº 267.185.884-15, 3) Soraya Dantas de Souza, brasileira, solteira, Contadora, residente e domiciliada 
a Rua dos Potiguares n° 2323, Bloco 01 apto 104, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59063-450, portadora 
da Carteira de Identidade Profissional do Conselho Regional de Contabilidade nº RN – 003435/O-8 
e cédula de identidade nº 455.437 - SSP/RN e inscrita no CPF (MF) nº 202.482.294-00, declarando, 
todos eleitos por unanimidade e empossados, que não estão condenados em nenhum dos crimes cuja 
pena vede o acesso aos cargos de administração de empresas. Os acionistas propuseram e foi apro-
vada por unanimidade a não remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária:
(a) Laudo de Avaliação de Bem do Ativo Imobilizado Terreno e Instalações (Ben-
feitorias); (b) Relatório Circunstanciado de Avaliação de Participação Societária: Após 
exame e discussão, foram aprovados, sem ressalvas: (a) Laudo de Avaliação de Bem do Ativo 
Imobilizado Terreno e Instalações (Benfeitorias); (b) Relatório Circunstanciado de Avaliação de 
Participação Societária.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi esta lida, aprovada e assinada por todos os acio-
nistas presentes.

Macaíba – RN 13 de novembro de 2019.

              Fernando Cunha Lima                           Bezerra Amaro Sales de Araujo                                                                                                                                          
                      Presidente                                                          Secretário     

Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeitura Municipal de Macaíba – RN

Acionista
Amaro Sales de Araujo

Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte – FIERN
Acionista

Marcia Faria Maia Mendes
Agência de Fomento do Rio Grande do Norte S/A – AGN

Acionista

Aos Srs. Administradores e sócios da
AZMAC – ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE MA-
CAÍBA S/A 
Av. Monica Nóbrega Dantas, nº 29
MACAÍBA - RN

Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da AZMAC – ADMINISTRADORA DA ZONA 
DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A, que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercido findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da AZMAC – ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMEN-
TO DE EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil.

Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional) do Contador e nas normas profissionais emitidas peio Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida ó suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Outros assuntos - Demonstrações do Valor Adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) 
referente ao exercício findo em 31/12/2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da 
sociedade e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a proce-
dimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da 
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com 
as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo 
está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do 
Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente 
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 
Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração o da governança pelas demonstrações financeiras: A 
administração da sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a sociedade ou cassar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório da 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria reatada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro dá uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Come parte de uma auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional a mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditora. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos a executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência da auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da sociedade. 
• Avaliamos a adequação das contábeis utilizados e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em re-
lação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins de 
comparação, também foram por nós examinadas anteriormente, conforme parecer em 20 de agosto 
de 2018.

Natal,09 de agosto de 2019
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2019 - CEL
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA TIPO TÉCNICA E PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS.

AVISO DE ESCLARECIMENTOS
A Comissão Especial de Licitação do Município de Macaíba/RN, diante do pedido de esclarecimento feito 
pela empresa CONSULPLAN EIRELI, torna público a todas as empresas interessadas que decidiu alterar o 
edital em seu ítem 7.3.2.2. Onde-se-lê: 7.3.2.2. A comprovação do vinculo empregatício do(s) profissional(is) 
detentor(es) de atestado(s) técnicos(s) apresentado(s) com a empresa LICITANTE, devera ser feita mediante 
apresentação da carteira profissional, ficha de registro de empregado e comprovante da CAGED, onde consta 
o nome do profissional(s); ou contrato de prestação de serviço mantido entre as partes, registrado no CRA; ou 
ainda, no caso de sócio ou diretor a comprovação será feita através do Estatuto ou Contrato Social. Leia-se: 
7.3.2.2. A comprovação do vinculo empregatício do(s) profissional(is) detentor(es) de atestado(s) técnicos(s) 
apresentado(s) com a empresa LICITANTE, devera ser feita mediante apresentação da carteira profissional, 
ficha de registro de empregado, onde consta o nome do profissional(s); ou contrato de prestação de serviço 
mantido entre as partes, ou ainda, no caso de sócio ou diretor a comprovação será feita através do Estatuto 
ou Contrato Social. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do referido processo licitatório. Macaíba/
RN, 19 de Novembro de 2019. Telmo Guerra da Fonseca – Presidente da CEL/PMM.

PEDIDO DE LICENÇA DE  OPERACÃO – LO

NICOLAS RIBEIRO PACHECO, CPF 078.856.864-77, TORNA PÚBLICO QUE ESTÁ REQUEREN-
DO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRAN-
DE DO NORTE – IDEMA A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA  TRANSPORTE DE GLP , LOCALIZADA 
AV. XAVIER DA SILVEIRA ,1773, AP 1201, TIROL, CEP, 59.015-430, NATAL/RN.

 NICOLAS RIBEIRO PACHECO

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

P J DE CARVALHO POLI, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença de Instalação 
para a extração de rocha ornamental (granito/mármore/arenito), uso revestimento, em uma área de 
3,34 ha, na localidade Grota da Fervedeira, zona rural, no Município de Bodó/RN. 

P J de Carvalho Poli – Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO SAO TOME LTDA, inscrito no CNPJ: 04.839.900/0004-20, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação, N0 2018-128454/TEC/LO-0284, com prazo de validade até 11/11/2025, para 
a atividade de transportes de cargas perigosas, do empreendimento localizado na Rua Irmã Aluísia, 
502 – Centro – CAIÇARA DO NORTE/RN.

Ivo Nilson Lopes de Medeiros - Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

REFINARIA DE SAL GARÇA LTDA, CNPJ: 05.967.403/0001-28, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão 
da Licença de Operação nº 2018-120961/TEC/LO-0127, com validade até 13/11/2025, para empresa 
de Beneficiamento de sal marinho, localizada a Rod BR 304 – km 32, Distrito Industrial, Av Industrial 
Dehuel Vieira Diniz, S/N, Santa Júlia, Mossoró/RN, CEP: 59.623-300.

RIVADAVIA DE HOLANDA NETO
Responsável Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

RPD Laticínio EIRELI, 06.016735/0001-90, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada, com prazo de 
validade até 13/11/2025, em favor do empreendimento de fabricação de laticínios e pasteurização de 
leite,  localizada na Rodovia RN160, S/N, Sítio São João, Zona Rural, Santo Antônio/RN. 

Ranieri Pinheiro Dias - Proprietário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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. 088/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL, com regis-
tro de preços. A sessão pública dar-se-á no dia 04/12/2019 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, 19/11/2019. Pregoeiro/PMM.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00046/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Locação de espaço 
de área destinada à restaurante e lanchonete na Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo 
recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 05/12/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade 
do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 04/12/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Pre-
feito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

A Prefeitura de São Gon-
çalo do Amarante, na Gran-
de Natal, encerra no próximo 
sábado, 23, as edições de 
2019 do programa Prefeitura 
em Movimento. As últimas 
contempladas serão as co-
munidades de Barro Duro e 
Rio da Prata, com diversas 
ações de forma concentrada.

O programa foi lançado 
no início deste ano e, desde 
então, já atendeu milhares 
de pessoas com serviços nas 
áreas de saúde, assistência 
social e jurídica, além de 
educação, esporte, cultura. 
Durante a ação, são realiza-
dos ainda mutirões de lim-
peza urbana, tapa buracos e 
manutenção da iluminação 
pública. Hoje, os serviços es-
tão concentrados na comuni-
dade de Barro Duro.

São Gonçalo

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

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
A Notária e Registradora Pública do Ofício Único de Afonso Bezerra/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 145 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte/RN, 
que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião EXTRAORDINÁRIO.
Solicitante: ALDEIR PEREIRA DA SILVA (CPF/MF N° 085.645.944-55);
Área objeto da usucapião: “Uma área denominada “Sítio Aroeira II”, encravada neste Município de Afonso 
Bezerra/RN, com uma área total de 21,3976 ha e Perímetro (m): 3.395,21 m, com as seguintes características: 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice URZR-M-0075, definido pelas coordenadas E: 740.467,41 m e N: 
9.402.850,92 m; confrontando com Estrada Vicinal, segue com azimute 107° 17' 52,72'' e distância de 105,50 m 
até o  vértice URZR-M-0076, definido pelas coordenadas E: 740.568,14 m e N: 9.402.819,55 m; confrontando com 
Estrada Vicinal, segue com azimute 113° 13' 12,19'' e distância de 105,16 m até o vértice URZR-M-0077, definido 
pelas coordenadas E: 740.664,78 m e N: 9.402.778,09 m; confrontando com Estrada Vicinal, segue com azimute 
112° 42' 12,57'' e distância de 149,68 m até o vértice URZR-M-0078, definido pelas coordenadas E: 740.802,86 m e 
N: 9.402.720,32 m; confrontando com Estrada Vicinal, segue com azimute 107° 28' 34,25'' e distância de 122,27 m 
até o vértice URZR-M-0079, definido pelas coordenadas E: 740.919,49 m e N: 9.402.683,60 m; confrontando com 
Estrada Vicinal, segue com azimute 105° 30' 52,82'' e distância de 120,23 m até o vértice URZR-M-0080, definido 
pelas coordenadas E: 741.035,34 m e N: 9.402.651,44 m; confrontando com Estrada Vicinal, segue com azimute 
104° 51' 46,66'' e distância de 889,06 m até o vértice URZR-M-0081, definido pelas coordenadas E: 741.894,65 m 
e N: 9.402.423,39 m; confrontando com Rodovia RN-118, segue com azimute 212° 55' 16,26'' e distância de 159,77 
m até o vértice URZR-M-0082, definido pelas coordenadas E: 741.807,82 m e N: 9.402.289,28 m; confrontando 
com Francisco Salustiano de Souza, segue com azimute 286° 11' 08,51'' e distância de 1.123,04 m até o vértice 
URZR-M-0094, definido pelas coordenadas E: 740.729,29 m e N: 9.402.602,33 m; confrontando com Aila Cristina 
Pereira da Silva, segue com azimute 286° 17' 54,56'' e distância de 41,90 m até o vértice URZR-M-0095, definido 
pelas coordenadas E: 740.689,07 m e N: 9.402.614,09 m; confrontando com Raimunda Luduvina de Melo Santos, 
segue com azimute 286° 32' 32,98'' e distância de 255,58 m até o vértice URZR-M-0066, definido pelas coorde-
nadas E: 740.444,07 m e N: 9.402.686,86 m; confrontando com Juarez Tomaz de Melo, segue com azimute 17° 
28' 06,40'' e distância de 27,18 m até o vértice URZR-M-0067, definido pelas coordenadas E: 740.452,23 m e N: 
9.402.712,79 m; confrontando com Juarez Tomaz de Melo, segue com azimute 289° 49' 38,56'' e distância de 44,64 
m até o vértice URZR-P-0008, definido pelas coordenadas E: 740.410,24 m e N: 9.402.727,93 m; confrontando com 
Francisca Bertozo da Silva e Silva, segue com azimute 281° 50' 52,98'' e distância de 18,17 m até o vértice URZR-
-M-0068, definido pelas coordenadas E: 740.392,46 m e N: 9.402.731,66 m; confrontando com Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus , segue com azimute 8° 46' 22,96'' e distância de 11,34 m até o vértice URZR-M-0069, definido 
pelas coordenadas E: 740.394,19 m e N: 9.402.742,87 m; confrontando com Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
, segue com azimute 283° 48' 33,23'' e distância de 22,04 m até o vértice URZR-M-0070, definido pelas coordena-
das E: 740.372,79 m e N: 9.402.748,13 m; confrontando com Estrada Vicinal, segue com azimute 5° 07' 49,93'' e 
distância de 59,27 m até o vértice URZR-M-0071, definido pelas coordenadas E: 740.378,09 m e N: 9.402.807,16 
m; confrontando com Maria das Dores Bezerra da Silva, segue com azimute 109° 04' 25,07'' e distância de 24,11 
m até o vértice URZR-M-0072, definido pelas coordenadas E: 740.400,88 m e N: 9.402.799,28 m; confrontando 
com Maria das Dores Bezerra da Silva, segue com azimute 25° 26' 50,74'' e distância de 6,19 m até o vértice UR-
ZR-M-0073, definido pelas coordenadas E: 740.403,54 m e N: 9.402.804,87 m; confrontando com Maria das Dores 
Bezerra da Silva, segue com azimute 106° 58' 54,59'' e distância de 47,39 m até o vértice URZR-M-0074, definido 
pelas coordenadas E: 740.448,86 m e N: 9.402.791,03 m; confrontando com Maria das Dores Bezerra da Silva, 
segue com azimute 16° 35' 56,86'' e distância de 25,76 m até o vértice URZR-P-0009, definido pelas coordenadas 
E: 740.456,22 m e N: 9.402.815,72 m; confrontando com Maria das Dores Bezerra da Silva, segue com azimute 
17° 38' 07,23'' e distância de 36,94 m até o vértice URZR-M-0075, encerrando este perímetro. Todas as coorde-
nadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM, conforme Planta e Memorial 
Descritivo devidamente assinado pelo Engenheiro Agrônomo Responsável, Sr. Marcílio Macêdo Torres – CREA n° 
210.746.282-8, ART n° RN20170158107”.
Conforme o Art. 9 do Provimento 145-Corregeodria Geral do TJ/RN, ficam terceiros eventualmente interes-
sados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Afonso Bezerra/RN, 19 de Novembro de 2019.
ANA KARLA MELO LIMA - Notária e Registradora

Desmentindo boatos espalha-
dos nas redes sociais, a Prefeitura 
de Macaíba anunciou para o dia 
20 de dezembro o pagamento do 
13º salário de 2019. A informação 
replicada na internet reproduzia 
uma notícia do ano passado, quan-
do o vencimento foi pago ainda em 
novembro.  

Em nota, a prefeitura esclarece 

que as mudanças no Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Indus-
trial (Proadi) – substituído pelo 
Programa de Estímulo ao Desen-
volvimento Industrial (Proedi) – 
impactaram negativamente nas 
arrecadações do município.

“De janeiro a outubro de 2018, 
Macaíba recebeu de repasse do 
ICMS (Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços) o valor 
de R$ 40,4 milhões. No mesmo pe-
ríodo deste ano, a receita caiu para 
R$ 35,4 milhões, uma redução de 
R$ 5 milhões, ou seja, 12,3% a me-
nos que em 2018”, destaca a nota.

Apesar disso, a prefeitura rei-
terou o compromisso de manter 
os salários em dia, como tem feito 
desde janeiro de 2013.

Macaíba anuncia pagamento de 13º em dezembro
Vencimentos

O Conselho Regional de Me-
dicina do Rio Grande do Norte 
(Cremern) publicou uma nota de 
esclarecimento nesta terça-feira, 
19, onde diz que o corpo de con-
selheiros se encontra “perplexo e 
preocupado” com a dimensão dos 
problemas relacionados à saúde 
pública do Estado. O texto fala de 
mudanças e interrupções, que aca-
bariam por atingir diretamente a 
prática médica e, por consequên-
cia, a saúde de população.

A nota destaca que as mudan-
ças no sistema de saúde precisam 

ser planejadas e discutidas com 
os vários segmentos da área, mas 
principalmente ouvindo os princi-
pais envolvidos e que trabalham 
na linha de frente. De forma dura, 
o órgão ainda repudia “toda e qual-
quer tentativa de transferência de 
responsabilidade pelo caos que se 
instala para os médicos estatutá-
rios ou terceirizados”, e considera 
qualquer acusação neste sentido 
como “um desrespeito para com 
os profissionais que enfrentam o 
estresse da linha de frente, tra-
balhando sobrecarregados, com 

deficiências persistentes por falta 
de materiais e medicamentos es-
senciais".

Ao fim da nota, a instituição se 
coloca como órgão fiscalizador, e 
ressalta que se manterá tomando 
as medidas necessárias para pro-
teger a boa prática da Medicina e 
garantir assistência adequada à 
saúde da população.

“O principal fator responsável 
por uma produtividade aquém da 
necessária é a falta de condições 
para executar o trabalho. Esta não 
é de responsabilidade dos médicos". 

Em nota, médicos do RN denunciam 
precarização da saúde pública
Texto assinado pelo Cremern atribui baixa produtividade à falta de 
condições de trabalho: “Esta não é de responsabilidade dos médicos”

Alerta

Prefeitura
em Movimento 
finaliza ações no 
ano de 2019
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A Prefeitura do Natal 
lançou mais uma edição do 
Natal em Natal. O projeto 
segue até o fim do mês de 
janeiro com mais de 300 
atrações culturais, locais e 
nacionais. Entre as atrações, 
nomes como: Cláudia Leite, 
Léo Santana, Simone, Ney 
Matogrosso, Margareth 
Menezes, Alceu Valença e 
Cavaleiros do Forró.

 “Estamos consolidando o 
evento como um dos maiores 
do Brasil. É um esforço 
enorme diante da realidade 
financeira do País. Estamos 
enfrentando e vencendo o 
desafio de inaugurar duas 
obras por semana, pagar 
salários em dia e investir na 
economia criativa da cidade”, 
explicou Álvaro Dias, prefeito 
da capital potiguar. 

 O calendário já está em 
andamento com projetos 
realizados nas quatro regiões 
da cidade, através de editais 
de fomento, Lei Djalma 
Maranhão e aportes diretos 
do município. Em todas as 
regiões da cidade, haverá 
programação do Natal em 
Natal, utilizando espaços 
administrados pela Prefeitura 
do Natal. 

Hoje, terá o tradicional 
acendimento da Árvore 
de Mirassol com shows de 
Orquestra Ondas Musicais e 
Banda Sinfônica da Cidade 
do Natal, a partir das 18h30. 
Uma das atrações é o potiguar 
Carlinhos Zens, que também 
se apresentará em outros 
polos e eventos do Natal em 
Natal. 

A prefeitura também 
terá ampla programação 
na Zona Norte, no Espaço 
Cultural Jesiel Figueiredo, 
na zona leste na Galeria 
Newton Navarro e no Pátio da 
Funcarte (Cine Natal e Natal 
Fest Gourmet), na Travessa 
Pax (Espaço K-Ximbinho), 
no Beco da Lama e Espaço 
Cultural Ruy Pereira. Além 

Evento terá shows 
com importantes 
nomes nacionais, 
como Cláudia 
Leitte, Leo 
Santana, Ney 
Matogrosso, 
Simone e 
Margareth 
Menezes; ídolos 
se somam ao 
time de artistas 
potiguares, em 
apresentações 
espalhadas de  
uma ponta a 
outra da cidade

de exposições no Museu de 
Cultura Popular Djalma 
Maranhão.

“A nossa ideia é alavancar 
essa cadeia cultural da 
cidade, aproveitar a presença 
nacional, que é necessária, 
pois nossos artistas acabam 
utilizando o mesmo palco, 
som e iluminação, entre 
outras coisas. Já são R$ 18 
milhões investidos na cultura. 
Isso não tem precedentes. O 
prefeito Álvaro Dias está de 
parabéns”, comentou Dácio 
Galvão, secretário de Cultura 
de Natal.

Além dos shows, a 
programação atende todos 
os gostos e estilos. Vai desde 
a Mostra de contação de 
histórias Dona Militana 
(Biblioteca Municipal 
Esmeraldo Siqueira) a ações 

no CEU Moacy Cirne a 
shows de Mirabô Dantas e 
Pedro Mendes, Exposição 
de Acervo Documental do 
Povo Cigano, Movimento 
Sinfônico no Teatro 
Riachuelo, Caminhada do 
Centro Histórico e o Festival 
Cine Natal. Projetos como 
o Serestas ao Luar com 
Liz Nôga, Choro da Terra 
e Hélia Braga na Travessa 
Pax  (Espaço Cultural 
K-Ximbinho) também estão 
na programação.

Em dezembro, Natal 
também vai ganhar a nova 
escultura de Iemanjá, uma 
antiga reivindicação do 
segmento religioso. Haverá 
também o tradicional 
espetáculo de fim de ano 
do Ballet Municipal, 
apresentação de grupos de 
street dance e o Natal do 
Alecrim, nos dias 21 e 22. 
Ainda no último mês do ano, 
tem Mostra Gastronômica 
e Cultural de Comida de 
Terreiro (Beco da Lama), o 
aniversário de Natal com 
o Padre Caio Cavalcanti,  
Luizinho Nobre no pré 
reveillon da cidade e mutirão 
de grafite na comunidade do 
Mosquito.  Já o espetáculo 
Um Presente de Natal 
terá edições na Árvore de 
Mirassol, na Zona Norte e 
Arena das Dunas. 

A Secretaria de Cultura 
lançou editais que se 
transformam em projetos 
culturais, que vão desde 
exposições a festivais, 
passando por publicações 
e eventos. Um exemplo é o 
Festival DoSol, que acontece 
dias 23 e 24 no Beach Club, 
Via Costeira, reunindo os 
nomes emergentes da nova 
cena musical potiguar e 
brasileira. Além dele, o 
Natal Fest Gourmet, que 
será realizado no Pátio 
da Funcarte de 19 a 21 de 
dezembro e o Cine Natal, de 
27 a 30 de novembro.

POLOS

PALCO DEODORO
19/12 – Léo Santana. 

Rodolfo Lopes
20/12 – Simone, Dodora 

Cardoso
21/12 – Ney Matogrosso, 

Rodolfo Amaral
22/12 – Alceu Valença, 

Yrahn Barreto

PALCO ÁRVORE DE 
MIRASSOL

25/12 – Carlos Zens, Nara 
Costa, Padre Caio Sanfo-

neiro, Hugo & Heitor

PALCO PONTA NEGRA
27/12 – Cláudia Leitte, 

Valéria Oliveira
28/12 – Margaret Menezes, 

Banda Dubê

PALCO NÉLIO DIAS
27/12 – Cavaleiros do 

Forró, Zé Hilton
28/12 – Babado Novo, 

Panka de Bakana

RÉVEILLON
Além do tradicional show 

pirotécnico em dois pontos 
(Ponte Forte-Redinha 

e Ponta  Negra),haverá 
shows de LUIZINHO NO-
BRE, JAINA ELNE, SUELDO 
SOARES e PERFUME DE 

GARDÊNIA.

Prefeito Álvaro Dias detalhou programação
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A Fazenda 2019 alcança mais de 100 milhões de pessoas em 2 meses     

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Ao longo de dois meses no ar, “A Fazenda 

2019”, que estreou no dia 17 de setembro, foi assis-
tida por mais de 100,2 milhões de telespectadores 
em mais de 46,6 milhões de residências espalha-
das pelo território nacional. 

Na Grande São Paulo, segundo informa a Re-
cord, o programa foi visto, ao menos por 1 minuto, 
por quase 11 milhões de pessoas, o que equivale a 
mais de 5 milhões de lares na região metropolitana, 
de acordo com dados consolidados do Kantar Ibope.

Já nas 15 regiões metropolitanas que compõem 
o Painel Nacional de Televisão (PNT), alcançou 
quase 36 milhões de telespectadores ou 18 milhões 

de lares, ao menos por 1 minuto. Até o momento, a 
sua média é de 8 pontos e share de 14%, na Gran-
de São Paulo.

Nas plataformas digitais, são mais de 3,1 bi-
lhões de visualizações de seus conteúdos nos perfis 
do reality nas redes sociais, além de mais de 7,8 
milhões de menções no Twitter e mais 618 hash-
tags e termos entre os Trending Topics Brasil e 
Mundial.

Além disso, na plataforma de streaming 
PlayPlus, “A Fazenda 2019” é o programa mais 
consumido. Números que já asseguram uma pró-
xima temporada em 2020.

CANCELA TUDO
Em função da contenção de 

gastos colocada em prática recente-
mente na Rede TV!, a ordem, para 
o pessoal do “TV Fama”, é evitar ao 
máximo gravações externas.

Visitas a eventos apenas se a 
pauta for muito importante. No 
mais, a ordem é usar e abusar de 
coisas da internet.

CASCA DE BANANA
Mas tem um problema: o pro-

grama de Flávia Noronha e Nelson 
Rubens é exibido depois de todos os 
outros do segmento de fofocas e no 
horário da novela das nove da Globo.

Sem um diferencial – no caso, as 
externas – tudo vai ficar ainda mais 
complicado.     

FAMÍLIA RECORD
Com apresentação de Rodrigo 

Faro e Sabrina Sato, a Record mar-
cou para o dia 9 de dezembro a gra-
vação do especial “Família Record”.

Exibição em duas partes, nos 
dias 17 e 19 do mesmo mês.

Participações de Xuxa Me-
neghel, Gugu Liberato, Ana Hi-
ckmann, Renata Alves, Felipe 
Bronze, Rafael Sardão, Ticiane Pi-
nheiro, César Filho, Marcos Mion, 
entre outros.    

ESPECIAL
Nada de feriado para o elenco 

da Bandeirantes. Profissionais do 
Esporte, Jornalismo e Variedades 
gravam hoje o especial de Natal do 
programa “Aqui na Band”.

Trata-se de uma grande confra-
ternização organizada por Rosana 
Saad. Está previsto inclusive o tra-
dicional “Amigo Secreto”. 

REALITY DA LIBERTADORES
A partir desta quarta-feira, o 

Fox Sports promove a estreia da 
“Casa da Libertadores”.

Que consiste em reunir dois tor-
cedores – um do Flamengo e outro 
do River – em um ambiente, para 
falar, claro, sobre a final de sábado 
e acompanhar a cobertura.  Eles 
vão interagir com a programação da 
emissora e durante o jogo.

n Record tem movimentado 
outros repórteres nos boletins 
do “Jornal da Record”...

n  ...Casos de Lúcio Sturm e Ca-
mila Busnello.

n ... Celso Zucatelli retornou 
agora e por isso não entrará no 
especial “Família Record”...

n ...Mas já existe o desejo que, 
em algum momento, ele também 
se integre ao jornalismo de rede. 

n Mais alguém estranhou o 
padrão de voz escolhido para o 
protagonista de “Hospital New 
Amsterdam: Toda Vida Im-

porta”, interpretado por Ryan 
Eggold, cartaz da última “Tela 
Quente”?

n Ariane Rocha gravou uma 
participação no primeiro capí-
tulo de “Amor sem Igual”, nova 
novela da Record...

n  ...Ela que também se prepara 
para o espetáculo “Síndroma”, 
que estreia em abril no Teatro 
Cesgranrio, no Rio.

n A Globo vai exibir em 18 de 
dezembro o especial “Amigos”, 
com Leonardo, Zezé Di Camar-
go e Luciano e Chitãozinho e 
Xororó. Na verdade, um teste...

Bate-Rebate

Leco Viana

Antonio Chahestian / Record TV

CAÇULINHA
O show realizado por Caçulinha, Rubens Anto-

nio da Silva, dia 6 de novembro no Teatro Itália-
-SP, comemorativos aos seus 60 anos de carreira 
como compositor e instrumentista, dará origem a 
um DVD.

E já existe a intenção também de transformá-lo 
em um especial de TV, devido ao interesse de algumas 
emissoras. No show, participações de nomes como Si-
moninha, Luciana Melo, Agnaldo Rayol, Wanderléa, 
Ronnie Von, Claudete Soares, Zé Luiz Mazziotti, Tom 
Cavalcante e Tobias da Vai-Vai, entre outros.

CONSCIÊNCIA NEGRA
Nesta quarta-feira, Dia da 

Consciência Negra comemorado 
em algumas regiões, a Record 
terá apenas jornalistas negros 
ocupando a bancada do “Jornal da 
Record” e respondendo pelo mapa 
tempo.

Apresentação de Luiz Fara 
Monteiro e Salcy Lima. Mariana 
Bispo na previsão.   



1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM/RN
Rua Sargento Norberto Marques, 149 - Centro - Parnamirim/RN 

Eguiberto Lira do Vale - Oficial do Registro 
Luciana Christine Rodrigues do Vale - Substituta

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE PARNAMIRIM/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Tí-
tulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. Faz saber a todos quanto o presente EDITAL 
virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, 
ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no prazo de quinze (15) 
dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulado pelos requerentes: 
Sr. RICARDO ALEX MACEDO XAVIER, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG 
nº 001.236.265-SSP/RN, inscrito no C.P.F. sob n° 790.687.744-68, e sua esposa a Sra. LARISSA PE-
DROSA MARQUES DE MEDEIROS, brasileira, veterinária, portadora da CNH nº 03518027700, RG nº 
1812522 e inscrita no CPF nº 046.038.824-08, residente e domiciliados na Rua Governador Dix-Sept 
Rosado Maia, n° 06, Cohabinal, em Parnamirim/RN, CEP: 59140-740; tendo sido sua posse, somada 
com a antecessora, a Sra. MARIA DA GLORIA COSTA, brasileira, divorciada judicialmente, portadora da 
cédula de identidade N° 298.643-SSP/RN, inscrita no CPF sob o n° 199.663.264-72, tendo sido atestada 
há mais de 15 (quinze) anos, através de Ata Notarial, na posse do imóvel urbano constituído por 01 
(UMA) CASA RESIDENCIAL nº 10, situada na Rua Dix-Sept Rosado Maia (Lote 09, Quadra A-1), do Tipo 
D, Plano II, C.2.1, integrante do Conjunto Residencial denominado “Cohabinal”, neste Município; com as 
seguintes características: construção em alvenaria de tijolos, a cobertura aparente com telhas canal e in-
clinada; Mureta: de alvenaria com portão de ferro; Fachada: em duas águas com uma janela de madeira 
e vidro; Terraço: o piso em cerâmica, paredes em reboco; Sala: o piso em cerâmica, paredes em reboco, 
uma porta de madeira, uma janela de madeira e vidro; dois quartos: o piso em taco, paredes em reboco, 
uma porta de madeira, uma janela, uma janela de madeira e vidro; Cozinha: piso em cerâmica, uma porta 
de madeira, uma janela de madeira e vidro; circulação: o piso em cerâmica, paredes em reboco; WC: o 
piso em cerâmica, paredes em azulejo até 2,30m, uma porta de madeira, uma janela de madeira e vidro, 
uma pia; Pintura: nas paredes internas e externas à cal e nas esquadrias à óleo; Instalações: Elétricas, 
Hidráulicas, Sanitárias e Fossa; medindo 10,00 (dez metros) de frente por 25,00m (vinte e cinco metros) 
de fundos, totalizando uma área de 250,00m² de superfície. O referido imóvel é objeto da matrícula nº 
2.596, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Parnamirim/RN, e encontra-se cadas-
trado no Município de Parnamirim/RN sob o nº 1.0401.024.01.0050.0000.1 – Sequencial nº 1.000880.2 
A não apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. 

Parnamirim/RN, 20 de novembro de 2019.
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Uma falha na página da 
Claro expôs os dados pes-
soais de aproximadamente 
oito milhões de pessoas, 
entre clientes e ex-clientes 
dos serviços da operadora. 
Informações pessoais como 
endereço, telefones, datas 
de nascimento, CPF, nome 
da mãe e número de depen-
dentes estavam disponíveis 
em páginas públicas, que 
exigiam apenas manipu-
lações na URL para serem 
acessadas.

A brecha estava presente 
no site Minha Claro Residen-
cial, que permite visualizar 
a conta e detalhes dos servi-
ços adquiridos pelos clientes. 
Para obter dados de outros 
usuários, era preciso apenas 
realizar a mudança de al-
guns caracteres no endereço 
URL do site pelos números 
do CPF de outra pessoa. O 
passo seguinte era colocar 
um token para acessar o res-
tante das informações.

Em comunicado, a Claro 
afirmou ter corrigido a bre-
cha no dia 14 de novembro, 
sem que nenhum prejuízo 
aos clientes expostos tenha 
sido identificado. Além dis-
so, a companhia disse que 
investe constantemente em 
políticas e procedimentos de 
segurança, adotando medi-
das rígidas para evitar ações 
indevidas contra os usuários 
de seus serviços.

Aos usuários, a reco-
mendação é de manter o 
olho vivo quanto à prática 
de golpes que utilizem os 
dados vazados. Criminosos 
podem tentar se passar por 
funcionários da própria Cla-
ro para solicitar informações 
adicionais, como números 
de cartão de crédito para a 
realização de fraudes, usan-
do códigos de verificação e 
outros dados que estavam 
disponíveis nas contas dos 
clientes expostos.

Página da Claro 
expôs dados 
de oito milhões 
de clientes

Tecnologia

Operadora reconheceu falha

Reprodução 

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO ALTO DO ORIENTE – SÃO BENTO DO NORTE/RN, 
CNPJ: 28.196.977/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada, com validade: 
12/11/2025  para Extração de Saibro, em uma área de 8,31ha, localizado na Associação do 
Assentamento Alto do Oriente, Zona Rural, São Bento do Norete/RN;

LUIZA FERREIRA DE LIMA
PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Alto Posto Passa e Fica EIRELI, CNPJ 35.649.219/0007-96, torna público que o INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NOR-
TE – IDEMA CONCEDEU a Licença de Operação para as atividades de Posto de Combustível 
Liquido com capacidade de 270 M³ e Truck Center, para troca de óleo de caminhões em favor do 
empreendimento, Alto Posto Passa e Fica EIRELI, Localizado no Sit Alto Preto, S/N, Zona Rural, 
Lajes, RN CEP: 59535-000.

Angelo Jose Medeiros de Macedo
Proprietário

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

LITORAL NORTE COMÉRCIO EIRELI - EPP, CNPJ nº 26.644.707/0001-24, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Operação (LO) com prazo de validade até 10 de julho de 2022, em favor 
do empreendimento do Trans. de cargas perigosas (combustíveis líquidos), com cap. total de ar-
mazenamento 45.000l, localizado na Rua Trevo de Genipabu, anexo B1 – Genipabu – município 
de Extremoz/RN.

VERA LUCIA MACEDO MOSSELINE
Sócia

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

JEOVÁ DE LIMA SIMÕES CPF/MF: 339.270.731-72, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada, para extração de SAIBRO localizada na Fazenda Mergulhão, Zona Rural, 
Touros/RN.

JEOVÁ DE LIMA SIMÕES 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

SILVIO ARAUJO, CPF: 200.416.754-87, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças:
Licença Simplificada para Carcinicultura, em uma área de 10ha, com Validade: 26/10/2022, Lo-
calizada na Salina da Cruz, RN 401, Zona Rural, Guamare/RN;
Licença Simplificada para Carcinicultura, em uma área de 9,59ha, com Validade: 28/07/2020, 
Localizada no Sitio Salina do Padre, S/N, Zona Rural, Guamaré/RN

SILVIO ARAUJO
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.

DOMINGOS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 32.586.338/0001-63, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação da Licença de Operação, com validade: 16/10/2025, 
para Posto de Abastecimento de Combustíveis, Localizado na Rod. 304, S/N, Km184 – Sítio São 
Domingos Angicos/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

EOL Potiguar B31 SPE S.A., CNPJ 34.327.393/0001-64, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Licença Simplificada - LS, para a Rede de Média Tensão B30 34,5 kV com aproximadamente 
14,8 km , localizada na Vila Guanabara, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral








          

                   



                   
               
                 
                  

   



 








          


 

                  
               

                   

                     






 

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUIZO DE DIRETO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - Lagoa Nova - CEP: 59064-250- Natal/RN  

EDITAL DE CITAÇAO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
O(A) Dr(a). ANDRÉA RÉGIA LEITE DE HOLANDA MACÊDO HERONILDES, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇAO 
DE TITULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo n°0819397-51.2019.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: RECON 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra EXECUTADO: KLEYTON DA SILVA JUSTINO, sendo determinada a 
CITAÇAO de KLEYTON DA SILVA JUSTINO CPF:096.013.464-65-, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da divida 
no valor de R$8.180,64, acrescido de custas e honorário advocatícios fixados em 5%( cinco por cento) do valor da dívida execução 
para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%( dez por cento) o valor do débito atualizado caso seja 
ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de 
advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de 
embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório a dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá , 
reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30%(trinta por cento) do valor em execução, inclusive de correção monetária e de 
juros de mora de 1%(um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos 
termos do art. 257, IV do CPC. Eu, NATERCIA MARIA SENA DE ALMEIDA, Auxiliar Técnico, digitei e conferi. Natal, 1 de novembro 
de 2019. Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes - Juíza de Direito. 








           
              
                   

 

       
                



                     









        
            


                    
   
               
                 





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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 lote, Processo 
Licitatório Nº. 090/2019, com o objetivo de PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
DOS COLCHÕES E CONFECÇÃO DE TRAVESSAS IMPERMEÁVEIS PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES, COM REGISTRO 
DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 05/12/2019 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, 19/11/2019. Pregoeiro/PMM.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

G. H. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 12.984.506/0001-61, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença Simplificada- L.S, para Extração Mineral, em uma área de 10ha, Localizada 
Fazenda Rancho Alegre, Zona Rural, Carnaubinha, Touros-RN.

NILTON LEITE DA FONSECA FILHO
PROCURADOR
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 9

CSMT
NOSTALGICO
VALENCAR

MIATEORIA
DUTOMOR

TATOUOOG
DOAMEMR
OPERADORA

ADEREUNEM
EÇACEITA
HAMINCAS

POSARDAR
NGUMEDT
RUMINABAU

CAVAEXTRA

Indivíduo
ilustre em
uma festa

O orna-
mental é
efetuado

na piscina

Aquele
que sofre

de saudade

Imita
a "voz" 
do gato

José de
(?): 

escreveu
"Iracema"

Amiga da
Magali
(HQ)

Pieda-
de; com-
paixão

Empresa
de tele-

fonia

Atam;
ligam 

Abraça
causa

política

Que te
pertence

(fem.)

Consoantes 
de "bote"

A hora
adicional

de trabalho

Rita (?),
cantora  

Dois seres
de contos
de fadas

Tipo de computador
(red.)

Tronco de
madeira
A capital
do Egito

Vitamina
da laranja
Segundo
(símbolo)

Carbura-
dor, para-
lama etc.
Suposição

Tubulação
de água

O sentido
da pele

Final de
oração

Ellen Roc-
che, atriz

Romano
(abrev.)

Mil formam
um quilo

"(?) Linda
Mulher",

filme

Ditongo de
"oblíquo" 
Anexo de
cozinhas

Sucede
o "Q"

Atrasar 

Concorda
em

Substância
vulcânica

Povo an-
dino (pl.)

(?) Guerra,
cineasta 

Presentear

Tolo 
(pop.)

Caixa do
tesouro

Incógnita 
matemática

Presunto,
em inglês
Agir como
a modelo 

Lado afia-
do da faca
Ultraviole-
ta (sigla)

Fura 
(a terra)

A letra
"ene"

Remasti-
ga como 

o boi 

3/ham. 4/tato. 5/magma — salto. 9/autopeças. 10/nostálgico.

HORÓSCOPO

O astral é favorável para mudar alguns 
hábitos e investir em uma rotina 
mais saudável. Poderá se destacar 
no trabalho. Pode ser que a paquera 
não traga novidades agora, mas não 
desanime. 

Ouça seu sexto sentido para 
aproveitar uma boa oportunidade 
de ganhar dinheiro. Com outros 
assuntos ocupando a sua atenção, 
a vida conjugal ou a paquera pode 
ficar de lado. 

Pode se destacar em tarefas que 
exigem criatividade ou habilidade para 
lidar com pessoas. Aproveite o astral 
favorável para conhecer gente nova. 
A dois, aguarde muito romantismo e 
carinho.

Hoje, você pode se envolver com 
novas ideias e antigos sonhos. 
Parceria ou sociedade com um 
amigo tem tudo para dar certo! Há 
sinal de sintonia com quem ama.

Talvez tenha que se dedicar mais a 
assuntos familiares. Parentes podem 
ajudar a conseguir um emprego, 
se busca por um. Programa caseiro 
pode ajudar a fortalecer os laços com 
quem ama. 

Se está disputando uma promoção, tem 
tudo para se dar bem! Sexto sentido 
afiado pode ajudar até na hora de cuidar 
da saúde. A paquera talvez não corra da 
maneira que gostaria. 

Poderá, descobrir um segredo, 
mesmo que seja sem querer. No 
trabalho, algumas tarefas podem 
exigir sigilo. Você vai esbanjar 
charme e tem tudo para se destacar 
nos assuntos do coração. 

Se deseja conquistar uma vida 
melhor, será preciso aumentar seus 
conhecimentos, inclusive na sua área de 
atuação. Se está só, há chance de viver 
um romance à distância.

Bom momento para dar o primeiro 
passo atrás do sonho da casa 
própria. Você pode investir em algo 
que deseja muito -- aumente seu 
patrimônio. Rolo com um amor antigo 
não está descartado. 

Se pensa em trocar de emprego ou 
mudar de área, suas chances de 
sucesso serão maiores agora. Pode 
descobrir algumsegredo sem querer. O 
desejo esquenta a vida sexual.

Será mais fácil organizar suas 
coisas e dar o primeiro passo para 
conseguir o que quer. Ouça pontos 
de vista de outras pessoas. Na 
paquera, mostre seu lado animado 
e invista em um bom papo.

Aproxime-se dos colegas e procure 
agir em equipe para aumentar seu 
rendimento no trabalho. O desejo de 
assumir compromisso deve crescer e 
pode animar a paquera. 

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)

NOVELAS

Amadeu consegue a redução de pena para Jô. Fabiana garante a Evelina e Antero que se tornará 
freira. Chega o dia do casamento de Evelina e Antero. Cornélia presenteia Marlene com um vestido 
branco e Evelina se incomoda. Durante a festa, Antero se lembra de Marlene e declara seu amor. 
Antero e Marlene se casam. Yohana descobre a corrupção de Camilo, que pede exoneração da 
polícia. Téo se despede de Maria da Paz. Cornélia pede a Rock para rever Chico. Camilo conta seus 
planos a Vivi. Otávio flagra Sabrina com Sávio. Fabiana impõe novas regras ao convento. 

A DONA DO PEDAÇO

Justina tem uma crise e é contida pelos médicos. Emília se preocupa. Almeida beija Clotilde. Lola 
aceita a ajuda de Afonso, mas se culpa por mentir para Júlio. Lili e Soraia se enfrentam por causa 
de Julinho. Assad pede que Karine tenha paciência com Soraia. Clotilde confessa a Lola que está 
sofrendo em São Paulo. Padre Venâncio ajuda Zeca e Olga a se entenderem. Emília decide levar 
Justina de volta para casa e Higino comemora. Almeida desabafa com Marion e Alfredo se incomoda 
ao ver os dois juntos. Lili cobra que Julinho a peça em namoro para seu pai. 

ÉRAMOS SEIS

Alberto diz a Nana que foi agradável sair com Vera. Vera recebe flores de Alberto. Gisele deixa 
claro a Diogo que seu interesse por ele é apenas financeiro. O concurso proposto por Evelyn faz 
sucesso nas redes sociais. Nana avisa a Mário que se separar de Diogo não significa ficar com 
ele. Gisele e Diogo planejam o consultório da terapeuta falsa. Paloma e Ramon vão com seus 
respectivos namorados para o ensaio da escola de samba. 

Vini vê a foto de Mirela e Luca juntos e fica incomodado. Empolgado, Bento começa a 
testar sua nova perna mecânica. O vídeo do barraco de Gleyce e Arlete no Casos de 
Família viraliza, e todos começam a compartilhar o vídeo. Com a mudança de Poliana, a 
menina começa a se aproximar de Ester. Lorena e Gael brigam e as crianças pensam em 
dividir o Clubinho. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Depois de acumular cinco jogos 
sem vitórias, em um jejum que co-
meçou após a conquista do título 
da Copa América, em julho, a Se-
leção Brasileira finalmente voltou 
a ganhar. Justamente no último 
amistoso de sua temporada, a equi-
pe comandada por Tite derrotou a 
Coreia do Sul por 3 a 0, nesta terça-
-feira, em Abu Dabi, nos Emirados 
Árabes Unidos.

Os gols da partida foram mar-
cados por Lucas Paquetá, aos 8 mi-
nutos do primeiro tempo; Philippe 
Coutinho, aos 35 da etapa inicial; 
e por Danilo, aos 14 minutos do 
segundo tempo. O gol de Couti-
nho, aliás, foi o primeiro de falta 
marcado pela Seleção nos últimos 
cinco anos. O último havia sido 
em 5 de setembro de 2014,  quan-
do Neymar garantiu, por meio de 
uma bola parada, o triunfo por 1 a 
0 sobre a Colômbia em um amisto-
so nos Estados Unidos.

Pressionado antes da partida, 
o técnico Tite evitou exibir euforia 
com o placar. Porém, exaltou a atu-

ação da equipe nacional e também 
aproveitou o triunfo para lembrar 
que precisou ter “casca grossa” pa-
ra saber absorver as críticas que 
vinha recebendo.

O comandante deixou claro que 
ainda está decepcionado pelo fato 
de o Brasil ter sido derrotado por 
1 a 0 pela Argentina, na última 
sexta-feira, em Riad, na Arábia 
Saudita, onde a Seleção completou 
cinco partidas sem vencer. Antes, 
acumulou empates com Colômbia, 
Senegal e Nigéria e ainda foi der-
rotado pelo Peru. Esta sequência 
ruim começou depois da conquista 
do título da Copa América, em ju-
lho, em solo brasileiro.

“Minha expectativa era de 
melhores resultados. De perfor-
mance, alternada. A gente teve 
infelicidade de quando estava 
melhor. A gente estava dominan-
do o jogo, tivemos duas ou três 
oportunidades de marcar contra 
a Argentina, não fizemos e toma-
mos. Jogo assim te massacra, foi 
duro”, afirmou Tite.

Tite exalta vitória e diz que 
teve “casca grossa” em crise
Com direito a gol de falta, Seleção venceu
a Coreia do Sul por 3 a 0 e espantou má fase

Seleção

Técnico brasileiro fez mudanças na equipe, e vitória sobre os coreanos foi tranquila

Lucas Figueiredo / CBF

Liberar áudios do VAR não 
depende só da CBF, diz Gaciba

Polêmica

O presidente da Comissão 
Nacional de Arbitragem da Con-
federação Brasileira de Futebol 
(CBF), Leonardo Gaciba, afir-
mou nesta terça-feira, 19, em 
audiência pública na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, que não 
vê problemas na divulgação das 
conversas entre árbitros de cam-
po e de vídeo durante a tomada 
de decisões polêmicas nos jogos 
do Campeonato Brasileiro.

Segundo o próprio Gaciba, po-
rém, a decisão não cabe apenas à 
CBF, mas ao Comitê Internacio-
nal das Associações de Futebol 
(IFAB, da sigla em inglês), res-

ponsável pelo protocolo que rege 
as regras do VAR.

“Podemos liberar os áudios 
sem problema nenhum. Vamos 
pedir essa permissão ao IFAB. 
Não todos, mas vamos mostrar 
alguns áudios quando ele for de-
cisivo para a tomada de decisão”, 
afirmou Gaciba.

A divulgação na íntegra das 
conversas entre VAR e árbitro 
de campo durante as partidas é 
a principal proposta do projeto de 
lei (PL) nº 5572, que tramita na 
Comissão de Esportes da Câmara 
e pede a inclusão do item no Esta-
tuto do Torcedor.
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Repórter

Ainda sem palavras para descre-
ver a sensação de ver o filho eleito o 
melhor jogador da Copa do Mundo 
Sub-17. Assim está Graciele Fonse-
ca, mãe do craque potiguar Gabriel 
Veron, de 17 anos, que ajudou a Se-
leção Brasileira a conquistar o tetra 
na competição no último domingo, 
na vitória por 2 a 1 sobre o México.

Graciele conversou com a repor-
tagem do Agora RN nesta terça-fei-
ra, 19. Ela disse que é a realização 
de um sonho ver o filho campeão, 
sobretudo ao lembrar que o garoto 
saiu de uma pequena cidade do in-
terior do Rio Grande do Norte para 
conquistar o mundo.

Com sete vitórias em sete jogos, 
a Seleção Brasileira Sub-17 sa-
grou-se campeã do mundo ao ven-
cer o México por 2 a 1, de virada, no 
último domingo, após um jogo emo-
cionante. Além do título, Gabriel 
Veron foi escolhido o melhor joga-
dor da competição. “Eu fico sem 
palavras. Ninguém acredita que 
um menino que saiu do interior 
fosse alcançar o que ele alcançou. É 

incrível”, comemorou Graciele.
Veron nasceu em Assu, mu-

nicípio com pouco mais de 58 mil 
habitantes, localizado na região 
Oeste potiguar. De lá, ele saiu mui-
to pequeno, com apenas 13 anos. 
Segundo Graciele, a saudade do fi-
lho é grande, mas o desejo de vê-lo 
realizar seus sonhos, como o de se 
tornar um jogador profissional, faz 
ela suportar a ausência.

A mãe conta que uma das ins-
pirações do garoto foi um pedido 
que o avô dele fez antes de morrer. 
“Que ele nunca desistisse de ser jo-
gador de futebol”, revelou.

A mãe que a falta do filho dentro 
de casa é por um bom motivo. Gra-
ciele explica que Gabriel é quem 
sustenta a casa, onde moram ela e 
duas irmãs do jogador. O pai não 
mora mais com eles. “É o Veron 
quem paga tudo. Todas as contas 
daqui de casa é com ele”, relatou.

A CARREIRA
Mesmo sendo potiguar, a car-

reira de Gabriel Veron foi curta no 
RN. A joia, hoje no Palmeiras, che-
gou a fazer testes no América de 
Natal, mas, pela sua pouca idade e 

por não ter uim lugar para se alojar 
próximo ao clube, teve que desistir 
de jogar pelo alvirrubro.

Após uma peneira feita no 
município de Ipanguaçu, também 
no Oeste potiguar, a aproximada-
mente 15 Km de distância de Assu, 
Gabriel foi chamado para ser atleta 
do Santa Cruz de Natal, mas não 
durou muito por lá. Após ser levado 

para realizar um teste no Palmei-
ras, foi convidado três dias depois 
para se juntar ao clube.

SONHO
Apesar de seu nome ser em 

homenagem ao jogador argentino 
Juan Sebastián Verón, atleta com 
passagens pelos times ingleses Man-
chester United e Chelsea, pela Inter-

nazionale de Milão e pelo River Plate 
(Argentina), Gabriel se espelha em 
outro craque: o português cinco vezes 
melhor do mundo Cristiano Ronal-
do, atacante da Juventus da Itália.

De acordo com Graciele, o filho 
pretende seguir os passos de Cris-
tiano e sonha com uma futura ida 
para a Espanha. “Ele é fã do Cris-
tiano Ronaldo. Seu sonho é jogar no 
Real Madrid”, disse.

Gabriel Veron ainda está no 
time de base do Palmeiras, clube 
com o qual tem contrato até outu-
bro de 2021. Apesar disso, já é co-
gitado no time profissional, inclu-
sive pelo técnico Mano Menezes. A 
multa de Gabriel está avaliada em 
cerca de 60 milhões de euros (R$ 
276 milhões).

Graciele e Gabriel com a bola de ouro, prêmio para melhor jogador do mundial sub-17

Do RN a Madrid? Mãe de Gabriel Veron
diz que sonho do craque é jogar no Real
Em entrevista exclusiva ao Agora RN, a mãe da joia afirmou que o garoto é fã de Cristiano Ronaldo e que seu sonho é ser 
jogador do Real Madrid. Com 17 anos, craque foi eleito melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17, que o Brasil venceu

Revelação

Arquivo pessoal

Ninguém acredita que um 
menino que saiu do interior 
fosse alcançar o que ele 
alcançou. É incrível”

Graciele Fonseca
mãe de Gabriel Veron, joia
do Palmeiras revelada no RN

“

O presidente Jair Bolsonaro 
desistiu de ir a Lima, no Peru, para 
acompanhar o jogo entre Flamen-
go e River Plate, da Argentina, no 
sábado, às 17 horas (de Brasília), 
pela final da Copa Libertadores. A 
informação foi divulgada pelo Palá-
cio do Planalto.

No último dia 6, o porta-voz 
da Presidência, general Otávio 
Rêgo Barros, disse que Bolsonaro 
acompanharia a partida. Torcedor 
do Palmeiras, o presidente visitou 
os jogadores da seleção brasileira 
sub-17, que faturou o título mun-
dial da categoria no último domin-
go, e, na conversa com os garotos, 
disse que torceria pela equipe ca-
rioca neste sábado.

Bolsonaro já esteve em diversos 
jogos de futebol como presidente da 
República. No sábado passado, ele 
foi mais aplaudido do que vaiado 
durante o confronto entre Santos 
e São Paulo, na Vila Belmiro, em 
Santos (SP).

Bolsonaro desiste de ir a
estádio da final da Libertadores

Lima

Bolsonaro durante jogo em Brasília

Dida Sampaio / Estadão

O Parque das Dunas, em Na-
tal, será palco do “Vida Saudável”, 
um evento com foco na qualidade 
de vida que acontecerá dia 21 de 
dezembro, a partir das 8h. Com 
objetivo de conscientizar crianças 
sobre a importância da prevenção 
à saúde, profissionais voluntários 
exercerão atividades de lazer que 
auxiliam no bem-estar.

“O Vida Saudável é uma mobi-
lização de pessoas com o propósito 
de promover mudança de vida nas 
pessoas, desenvolvendo hábitos e 
atitudes mais saudáveis com o 
reflexo direto nas suas próprias 
vidas”, afirma Cristiane Antonân-
gelo, médica idealizadora do Vida 
Saudável.

Entre as atividades ofereci-
das pelo projeto, estarão teste de 
glicose, balança de bioimpedân-
cia, aulas de dança e alongamen-
to, aula de pilates, aferição de 

pessão arterial e oficina de arte 
para crianças.

Um dos pontos altos da manhã 
de atividades deverá ser a realiza-
ção de palestras com a temática 
da vida saudável. Dentre elas, 

“Nutrição para vida”, “Doenças 
Cardiovasculares”, “Conhecer pa-
ra Prevenir”, “Como Anda seu Co-
ração”, “Dermatologia: cuidados 
da pele com o verão” e “Julgar na 
saúde: estética ou necessidade?”.

Durante uma manhã inteira, haverá atividades como oficina de arte e aulas de dança

Parque das Dunas recebe projeto que 
estimula qualidade de vida já na infância

Bem-estar

Divulgação


