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Ajuste em orçamento para pagar 
salários emperra em comissão da AL

Impasse 03

Governo e oposição divergem sobre abertura de crédito adicional. Projeto está travado na Comissão de Finanças
e tem de ser aprovado pela Assembleia até o fim desta semana para que funcionalismo receba folha de dezembro

Trânsito 08

Governo do Estado publica hoje edital para projeto de trincheira no 
cruzamento da Prudente de Morais com a Integração, em Candelária

Solução para os congestionamentos

José Aldenir / Agora RN

Carnatal altera 
trânsito perto da 
Arena das Dunas

Dermatologista dá 
dicas de como se 
proteger do sol

Fernando Chiriboga 
lança livro revelando 
belezas potiguares

Secretaria de Saúde 
não tem data para 
transferir pacientes

DER espera acordo
para retomar obras
do Pró-Transporte

Avenida Lima e Silva será fechada 
no trecho entre a avenida 
Prudente de Morais e a BR-101 
Sul, no sentido rodovia, entre 
amanhã e domingo. Túnel da 
Romualdo Galvão também fecha

Presidente da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia no 
RN, Arnóbio Pacheco explica 
quais são as consequências da 
exposição prolongada à radiação. 
Envelhecimento precoce é uma delas

Experiente fotógrafo retrata 
cenários do litoral capazes de 
surpreender até mesmo os 
potiguares. Livro será lançado na 
próxima terça-feira e será o 16º
na carreira do profissional

Hospital terá suas atividades 
suspensas até o final de 2019. 
Unidade é referência no RN 
em cirurgias vasculares e no 
tratamento de doenças
originadas pela diabetes

Expectativa é encerrar primeiro 
trecho de obras em 2020. Em 
agosto, a governadora Fátima 
Bezerra solicitou a liberação de
R$ 55 milhões para a conclusão 
do conjunto de intervenções
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Deputado cobra 
fiscalização de 
terceirizadas da 
Prefeitura do Natal

Rosalba confirma 
busca em casa, mas 
nega envolvimento 
em corrupção

Deputado foi a Touros nesta 
terça-feira e solicitou que 
homem seja impedido de
se aproximar do animal

Casa da ex-governadora foi 
alvo da “Operação Mão Na 
Bola”, que apura corrupção nas 
obras da Arena das Dunas

Pronunciamento 02

Mão na Bola 02
José Aldenir / Agora RN

João Gilberto / ALRN
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Com uma popularidade muito 
aquém de seus antecessores 
no primeiro mandato, 

segundo a última pesquisa 
Datafolha, o presidente Jair 
Bolsonaro depende cada dia mais 
da economia e da política para 
manter seu projeto sabe Deus do 
que seja.

Fernando Collor, em seu 
tempo, tinha 34% de ruim 
e péssimo contra os 36% de 
Bolsonaro, hoje. FHC e Lula, em 
seus primeiros mandatos, tinham 
por volta de 15% e Dilma 6%.

Por enquanto, os sinais de 
recuperação ainda são tênues, o que 
explica porque a rejeição maior ao 
governo venha daquelas pessoas 
que ganham até dois salários-
mínimos por mês. Estamos falando 
de 44% da população brasileira.

Já entre os que ganham até 
10 salários-mínimos, a avaliação 
do governo Bolsonaro melhorou, 
muito embora esta fatia represente 
míseros 3% da população.

Do resultado das eleições, 
até agora, a popularidade de 
Bolsonaro despencou na velocidade 
da luz, tirando o mês de agosto, 
quando foi registrada alguma 
recuperação, mas pequena.

Isso explica porque o saldo 
negativo do governo, que é a 
diferença entre bom e ótimo para 
ruim e péssimo, entre os mais 
pobres, tenha saído de 8 pontos 
percentuais em abril para 21 agora.

Entre os que ganham entre 
dois e cinco salários-mínimos, que 

representam 40% da população, 
reside a maior força do presidente, 
onde ele tem 35% de bom e ótimo. 
Sua popularidade igualmente 
cresceu 10 pontos entre os que 
recebem 10 salários – aqueles 3% 
da população.

Eis aí a real polarização 
brasileira - na medida em que 
os redutos eleitorais já estão 
delimitados e a luta das forças 
políticas se travarão em torno da 
classe média situada na faixa de 
ganho de dois a cinco salários-
mínimos, que o bolsonarismo 
andou perdendo já no primeiro ano 
de governo.

A implosão do PSL e a pauta 
de costumes do presidente, o 
pandemônio nas relações com o 
Congresso, são limitadores que 
o governo só superará com uma 
reação mais rápida da economia e 
de uma recomposição de suas bases 
políticas.

Fora disso, é só radicalismo. 
Impensável e indesejável 

Crise de cada um, crise de todos

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

QUEDA DE BRAÇO II
Para provar que os deputados 

de oposição não estão agindo 
deliberadamente contra o governo 
e que só estão contra o projeto 
do crédito extraordinário porque 
entendem que a proposta realmente 
contém irregularidades, a Comissão 
de Finanças deve votar uma série de 
projetos de interesse do governo hoje.

O dia promete ser tenso na Assembleia Legislativa. As atenções 
estarão voltadas para a reunião da Comissão de Finanças 
da Casa, onde está parado o projeto do governo que pede a 

abertura de um crédito extraordinário de quase R$ 1,8 bilhão. Quem 
assiste ansioso à queda de braço entre governo e oposição é o servidor 
público, já que o governo afirma que os salários dezembro (incluindo o 
pagamento do próximo sábado) dependem do crédito extraordinário.

Os parlamentares ligados ao governo preparam uma ofensiva 
contra o deputado José Dias (PSDB), o relator do projeto, que segura 
a matéria na comissão. Ontem à noite, à Coluna, o deputado Fran-
cisco do PT disse que esperava que o tucano chegasse sensibilizado à 
Assembleia hoje de manhã.

Os deputados de oposição contestam a versão do governo de que 
parlamentares estão travando o projeto por mero jogo político. À 
Coluna, o deputado Tomba Farias (PSDB) ressaltou que, apesar de 
ser oposição, votou a favor de vários projetos de interesse do governo 
até agora, a exemplo da emenda do teto de gastos e da unificação dos 
caixas dos órgãos da administração indireta com os da direta.

Queda de braço na AL

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

QUEDA DE BRAÇO III
O presidente da comissão é 

o deputado Tomba Farias, que 
antecipou à Coluna que deve pôr em 
votação projetos como o que autoriza 
o Estado a mudar a operação de 
crédito envolvendo royalties de 
petróleo e gás. Além deste, deve ser 
votado também o projeto que institui 
o programa Moto Legal.

A prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini (PP), confir-
mou nesta terça-feira, 10, que um dos seus imóveis foi 
alvo da “Operação Mão Na Bola”, da Polícia Federal e do 
Ministério Público Federal, que apura suspeita de corrup-
ção nas obras da Arena das Dunas. Ela, contudo, nega 
qualquer envolvimento.

A operação cumpriu quatro mandados judiciais de 
busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara da Justiça 
Federal nas cidades de Natal e Mossoró. Uma das resi-
dências visitadas pertence à prefeita Rosalba Ciarlini. À 
época da construção da Arena das Dunas, em 2014, ela 
era governadora do Rio Grande do Norte.

Em nota enviada à imprensa, Rosalba nega envolvi-
mento nos casos de corrupção. Ela, entretanto, confirmou 
que recebera a visita da Polícia Federal nesta terça, mas 
informa que está tranquila quanto às investigações.

“Como se faz ao longo de sua vida pública, acompanha-
da por todos, Rosalba Ciarlini se coloca à disposição da 
Justiça e dos demais órgãos estatais a fim de esclarecer 
todos os fatos”, escreveu sua assessoria.

Rosalba confirma busca, 
mas nega envolvimento

Mão na Bola

Em nota enviada à imprensa, ex-goveradora 
afirma que ação confirmará conduta honesta

Em pronunciamento durante a sessão ordinária desta 
terça-feira, 10, na Assembleia Legislativa, o deputado esta-
dual Sandro Pimentel (PSOL) cobrou pagamento de salário 
atrasado e benefícios dos servidores terceirizados da secre-
taria municipal de Educação de Natal.

“As empresas terceirizadas da Secretaria de Educação 
ainda não pagaram a parcela do 13º, do salário do mês de 
novembro e ainda tem dois vales alimentação sem ser pa-
gos, isso é inadmissível”, relatou Sandro Pimentel.

O parlamentar cobrou um posicionamento da Prefeitu-
ra de Natal em relação às empresas que atrasam os salários 
dos servidores. “A prefeitura não está tendo o cuidado de 
fiscalizar, se essas empresas têm contrato e não cumprem 
com o pagamento dos servidores, a lei dá todas as medidas 
para que elas sejam punidas”, destacou o deputado.  

Em aparte, a deputada estadual Isolda Dantas (PT), 
disse se solidarizar com os servidores e que esse tema das 
empresas terceirizadas tem que ser tratado pelo legislativo. 

Pimentel pede atenção 
sobre terceirizadas 

Atrasos 

José Aldenir 

 Operação apura suspeita de corrupção nas obras da Arena das Dunas
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EMENDAS I
A Comissão Mista de Orçamento 

(CMO) do Congresso aprovou o 
relatório final do Plano Plurianual 
(PPA 2020-2023) com duas emendas 
do senador Jean Paul Prates (PT-RN).

EMENDAS II
As emendas preveem a 

duplicação de duas rodovias no 
Rio Grande do Norte, a BR-406, no 
trecho entre Macau e o acesso norte 
do Aeroporto Aluízio Alves, e a BR-
304, entre o entroncamento da BR 
226 e a divisa com o Ceará.

EMENDAS III
“A BR 406 atravessa a região de 

maior potencial eólico do Rio Grande 
do Norte. Isso significa que é através 
desta rodovia que são transportados 
a maior parte dos equipamentos 
utilizados nos parques eólicos do 
Estado. Além disso, por ela trafegam 
caminhões carregando metade 
do sal produzido no RN, além de 
combustíveis e óleo lubrificantes”, 
justifica Prates.

EMENDAS IV
Já a BR 304 é a principal ligação 

entre Natal e Mossoró. O trecho 
incluído na duplicação tem extensão 
de 218 quilômetros.



Deputado de oposição trava 
análise do projeto em comissão

Atualmente, o projeto do cré-
dito extraordinário está na Co-
missão de Finanças e Fiscaliza-
ção da Assembleia. O colegiado, 
que se reúne nesta quarta-feira, 
11, aguarda apenas o parecer 
do deputado José Dias para dar 
continuidade à tramitação.

Crítico do projeto, o tucano 
diz que não vai apressar a en-
trega do seu relatório porque o 
governo quer. Ele aponta, inclu-
sive, que, após chegar à Assem-
bleia, projetos com pedido de 
urgência têm até 45 dias para 
serem votados – o do crédito ex-
traordinário foi apresentado no 
fim de novembro. E mais: para 
ele, esse prazo nem deveria estar 
contando porque os deputados da 
Comissão de Finanças seguem 
aguardando um posicionamento 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) sobre o assunto.

Na reunião de hoje da Comis-
são de Finanças, José Dias deve 
apresentar um requerimento 
com três pedidos: para que o Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE) 
se manifeste sobre o projeto; que 
a matéria volte para a Comissão 
de Constituição, Justiça e Re-
dação (CCJ), pois foi apreciada 
antes de haver despacho da Me-
sa Diretora encaminhando para 
as comissões temáticas; e que o 
presidente da Assembleia, depu-
tado Ezequiel Ferreira (PSDB), 
considere a possibilidade de de-
volver o projeto para o Executivo 

alegando que não é competência 
da Assembleia votar créditos ex-
traordinários.

José Dias reitera que não 
apresenta seu relatório antes de 
o TCE se manifestar, travando, 
portanto, toda a tramitação.

O deputado estadual Francis-
co do PT diz que, de fato, o projeto 
tem 45 dias para tramitar, mas 
que este é o prazo considerando 
todas as etapas. No caso da apre-
sentação de parecer pelo relator 
nas comissões, o Regimento In-
terno estabelece apenas dois dias.

“O deputado José Dias não 
é obrigado a concordar com a 
matéria. Que ele apresente o seu 
parecer contrário ao projeto. O 
que ele não pode é segurar a ma-
téria, trancando a tramitação até 
formar uma convicção. Ele não 
pode protelar”, declarou.

Depois de passar pela Co-
missão de Finanças, o projeto 
ainda precisa ser analisado em 
plenário antes de ir à sanção.
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O Governo do Estado segue 
aguardando autorização da As-
sembleia Legislativa para abrir 
um crédito extraordinário no orça-
mento de 2019 e, só depois disso, 
pagar despesas de fim de ano como 
a folha de dezembro e o 13º salário 
dos servidores. De acordo com a 
gestão estadual, a medida é neces-
sária porque há dinheiro suficiente 
para cobrir os gastos, mas não há 
previsão orçamentária.

De acordo com o controlador-
-geral do Estado, Pedro Lopes Ne-
to, o problema é decorrente de uma 
falha na elaboração do orçamento 
de 2019. Segundo ele, o governo an-
terior enviou, e a Assembleia apro-
vou, um orçamento que escondia 
um déficit bilionário nas contas. 
Ele explica que parte deste rombo 
foi sendo coberto com receitas cor-
rentes e extraordinárias e com re-
manejamentos, mas que agora não 
há mais margem para ajustes.

Para emendar o orçamento, o 
governo encaminhou para a As-
sembleia um pedido para abrir 
crédito extraordinário no valor de 
quase R$ 1,8 bilhão. Sem isso, a 
gestão da governadora Fátima Be-
zerra diz que não consegue pagar 
a folha de dezembro e o 13º deste 
ano dos servidores e que também 
não pode quitar, caso haja mais 
receitas disponíveis, os salários 
atrasados (parte de novembro e as 
folhas integrais de dezembro e o 
13º de 2018).

A previsão do governo é pagar 
parte da folha de dezembro no pró-
ximo sábado, 14. O calendário pre-
vê para esta data o pagamento para 
os servidores da segurança pública 
e para quem recebe até R$ 4 mil. 
Quem ganha acima disso receberia 
no sábado um adiantamento neste 
valor. A folha seria finalizada no 
dia 30 de dezembro. Mas tudo isso 
só vai acontecer – segundo a gestão 
estadual – se o crédito extraordiná-
rio for aprovado.

 A matéria, porém, enfrenta 
forte resistência entre os deputa-
dos de oposição. Relator do projeto 
na Comissão de Finanças e Fisca-
lização da Assembleia, o deputado 
estadual José Dias (PSDB) afirma 
que Fátima Bezerra quer praticar 
uma “pedalada fiscal” e que cobra 
consentimento da Assembleia para 
se resguardar de possíveis pena-
lidades futuras. Ele reconhece o 
déficit no orçamento, mas diz que 
o problema poderia ser consertado 
com a abertura de um crédito su-
plementar. “Eu votaria favorável 
no mesmo dia”, diz ele.

Na opinião do parlamentar, a 
atual situação financeira do Es-
tado não preenche os requisitos 
necessários para a abertura de um 
crédito extraordinário. “É somente 
em casos de guerra, forte comoção 
social ou no caso de despesas im-
previsíveis, o que não é o caso, pois 
os salários dos servidores são total-
mente previsíveis”, argumenta.

Ainda de acordo com o deputa-
do, mesmo que o crédito extraor-
dinário continuasse sendo a opção 
do governo, a correção poderia ser 
feita via decreto – e não por projeto 
de lei. José Dias evoca a lei federal 
4.320, de 1964, que, no artigo 44, 
estabelece que créditos extraordi-
nários deverão ser abertos por de-
creto do Poder Executivo.

O controlador-geral do Estado 
discorda. Segundo Pedro Lopes Ne-
to, a suplementação orçamentária 
só pode ser feita para reforçar uma 
dotação orçamentária já existente 
e apenas nos casos de arrecadação 
não prevista. Ele diz que este não 
é o caso do Governo do RN. O que 
houve, ele explica, é que receitas 
entraram ao longo do ano e foram 
inteiramente consumidas pelo 
orçamento. Agora, em função de 
o déficit ser ainda maior do que o 
que entrou de receitas (sobretudo 
em razão dos salários atrasados), 
chegou-se ao limite de remaneja-
mento de despesas. Existe receita, 
mas não há dotação orçamentária.

O orçamento de 2019, enfatiza 
o controlador-geral do Estado, foi 
aprovado considerando despesas 
menores que a realidade. “Durante 
o exercício financeiro, fizemos to-
dos os remanejamentos possíveis e 
pagamos despesas de anos anterio-
res, como o 13º de 2017. Bloqueios 
judiciais consumiram outra parte. 
Hoje, o orçamento acabou e não 
temos fonte de recurso”, comple-
mentou.

Pedro Lopes defendeu a apro-
vação do crédito extraordinário e o 
aval da Assembleia para a medida, 
pois, segundo ele, esta é a opção 
mais segura. O controlador-ge-
ral aponta que os requisitos para 
crédito extraordinário estão, sim, 
atendidos. Ele lembra que o RN 
está em situação de calamidade 
pública na área das finanças desde 
o dia 2 de janeiro de 2019, quando 
a governadora editou um decreto 
neste sentido e que, depois, foi ra-
tificado pela Assembleia. E que, 
como o orçamento não contemplou 
todas as despesas, os gastos de fim 
de ano foram imprevisíveis para o 
governo.

Projeto do crédito extraordinário foi encaminhado à Assembleia no fim de novembro

Secretário Fernando Mineiro

Relator é o deputado José Dias

Pagamento dos servidores depende
de crédito extraordinário, diz Governo
Governo e oposição divergem sobre abertura de crédito adicional ao orçamento de 2019. Projeto está travado na Comissão
de Finanças e tem de ser aprovado pela Assembleia até o fim desta semana para que funcionalismo receba folha de dezembro

Orçamento

Eduardo Maia / ALRN

José Aldenir / Agora RN 

João Gilberto / ALRN

Relator do projeto da lei orça-
mentária de 2019, aprovada pela 
Assembleia Legislativa no final 
do ano passado, o então deputado 
estadual Fernando Mineiro – hoje 
secretário de Gestão de Projetos e 
Metas do Governo e Relações Ins-
titucionais – previu a ausência de 
dotação orçamentária.

“Se considerarmos uma supe-
restimativa de receitas da ordem 
de R$ 530 milhões e uma subes-
timação de despesas que chega a 
R$ 1,33 bilhão, podemos verificar 
que a peça orçamentária pode 
conter um déficit de R$ 1,87 bi-
lhão que precisa ser enfrentado”, 
escreveu o então parlamentar, 
em seu relatório.

Ouvido pela reportagem nesta 
quarta-feira, 11, o secretário de-
fendeu a aprovação do crédito ex-
traordinário e criticou o deputado 
José Dias por travar a tramitação. 
“O governo tem o recurso, mas não 
tem orçamento. Isso não pode ser 
tratado à luz da disputa política. 
É um direito que ele tem de fazer 
isso, mas quem perde é o Estado 
com essa disputa menor. Quem 
perde são os servidores, que não 
terão como receber os seus salá-
rios”, aponta.

“Crédito suplementar é quando 
você tem orçamento para remane-
jar. O orçamento que tem já está 
comprometido. Não tem como co-
brir a folha como um todo. Se tives-
se como ser feito de outra forma, 
não estaríamos mandando o pro-
jeto para a Assembleia”, contesta.

“Quem perde é o 
Estado com essa 
disputa menor”



QUARTA-FEIRA, 11.12.2019Atualidades4

Como acontece todos os anos, 
a Prefeitura do Natal vai alterar o 
trânsito e o transporte no entorno 
da Arena das Dunas, em Lagoa No-
va, devido à realização do Carnatal 
e do Halleluya  - festival de música 
gospel - nos dias 12, 13, 14 e 15 de 
dezembro.

 De acordo com a Secretaria de 
Mobilidade Urbana (STTU), a Ave-
nida Lima e Silva será fechada no 
trecho entre a Avenida Prudente de 
Morais e a BR-101 Sul, no sentido 
BR-101. No sentido Viaduto Estaia-
do, a Av. Lima e Silva permanecerá 
aberta. Também será fechado o Tú-
nel da Avenida Romualdo Galvão. 
Na quinta-feira (12/12) a interdição 
inicia às 16h e segue até às 02h. Já 
sexta-feira (13/12) inicia às 16h e 
encerra às 03h. Por sua vez, sábado 
inicia às 15h e encerra às 04h. No do-
mingo inicia às 15h e encerra às 02h.

 A STTU recomenda que os par-
ticipantes dos eventos evitem ir de 
carro e utilizem o transporte público, 
o táxi ou o transporte por aplicativo. 
Para facilitar o acesso aos táxis, o 
órgão instalará praças na Avenida 
Prudente de Morais, em frente ao 
Posto 30 de Setembro; na Avenida 
Romualdo Gavão, entre Rua Padre 
João Damasceno e a Avenida Lima 
e Silva; e na Rua Morais Navarro, 
em frente ao Hotel Ibis. Para quem 
for de aplicativo, a plataforma de 
embarque e desembarque será na 
Avenida Prudente de Morais, em 
frente a Nacional Veículos.

Grande volume de foliões sempe exige mudanças no trânsito da cidade 

Carnatal 2019: trânsito e intinerário do 
transporte público mudam em Lagoa Nova
De acordo com Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU), mudanças atingem todo o entorno na Arena das Dunas, palco da 
micareta. Avenida Lima e Silva será fechada no trecho entre a Avenida Prudente de Morais e a BR-101 Sul, no sentido BR-101.

Mobilidade

José Aldenir/AgoraRN

DESVIOS DO TRANSPORTE
As sete linhas de ônibus que 

circulam na Avenida Lima e Sil-
va sofrerão desvios de itinerário 
durante os bloqueios para o Car-
natal, apenas no sentido Avenida 
Prudente de Morais/BR-101. No 
sentido contrário, o itinerário não 
sofre mudanças.

 A linha 08 (Redinha/Miras-
sol) muda de itinerário a partir da 
Avenida Amintas Barros, de onde 
segue direto para Avenida Senador 
Salgado Filho, BR-101, Viaduto da 
Arena das Dunas e Marginal da 
BR-101, onde retorna ao itinerário 
normal.

 Por sua vez, as linhas 33 (Pla-
nalto/Praia do Meio) e 44 (Rocas/
Cidade Satélite) mudam de itine-

rário a partir da Avenida Prudente 
de Morais, onde entram na Aveni-
da Miguel Castro, Rua São José, 
Avenida Amintas Barros, Avenida 
Senador Salgado Filho, BR-101, 
Viaduto da Arena das Dunas e 
chegam a Marginal da BR-101, de 
onde seguem o trajeto normal.

Já as linhas 33A (Planalto/
Praia do Meio) e 39 (Cidade Nova/
Ribeira) mudam de itinerário a 
partir da Avenida Prudente de Mo-
rais, seguindo pelo Viaduto Estaia-
do e entrando na Avenida Amintas 
Barros, de onde acessa a Avenida 
Senador Salgado Filho e segue seu 
itinerário normal. Essas linhas dei-
xam de atender a parada do Centro 
Administrativo, da Passarela de 
Potilândia e da Igreja Universal.

 A linha 31 (Felipe Camarão/Pi-
rangi) muda de itinerário a partir 
da Avenida Prudente de Morais, 
seguindo pelo Viaduto Estaiado 
e entrando na Avenida Amintas 
Barros, de onde acessa a Avenida 
Senador Salgado Filho, BR- 101, 
Viaduto da Arena das Dunas, Mar-
ginal da BR-101 e segue seu itine-
rário normal.

Por fim, a linha 66 (Ponta Ne-
gra/Cidade da Esperança) muda de 
trajeto a partir da Avenida Antônio 
Basílio, de onde segue direto para 
Avenida Xavier da Silveira e entra 
na Rua da Saudade, de onde segue 
o itinerário normal. Essa linha dei-
xa de atender as paradas da Aveni-
da Prudente de Morais e Avenida 
Rui Barbosa.

HORÁRIOS EXTRAS
Para auxiliar no deslocamen-

to, 15 linhas de ônibus operarão 
até mais tarde na sexta-feira 
(13/12) e no sábado (14/12). São 
elas:

 No domingo (15/12), a opera-
ção será realizado pelas linhas op-
cionais, as quais partirão a partir 
das 23h00 em direção ao destino 
identificado no veículo.

 Além das linhas acima, o usu-
ário pode contar com as linhas co-
rujão. A linha E (Felipe Camarão/
Ponta Negra) sai do terminal em 
Felipe Camarão às 00h20, 01h20, 
02h10, 03h10 e 04h10. Já a linha 
33 (Planalto/Praia do Meio), que 
circula 24h, sai do terminal no 
Planalto às 23h35, 02h00 e 04h00.

MUDANÇAS 

Servidores da Saúde decretam 
greve no município de Natal

Paralisação 

Após tentativas de acordo e 
negociação, sem sucesso, cinco 
entidades sindicais que repre-
sentam os trabalhadores em 
saúde decretaram greve. Nesta 
terça-feira, 10, realizaram um 
ato em frente à Prefeitura de 
Natal.

Os servidores públicos 
municipais da saúde da Na-
tal paralisaram as atividades 
em todas as unidades básicas, 
Unidades de Pronto-Atendi-
mento (UPAs), Hospitais e 
maternidades municipais. Eles 

reivindicam a implantação das 
gratificações, o cumprimento da 
lei da data-base, que garante 
a recomposição das perdas sa-
lariais e não é cumprida desde 
2014.

Segundo os manifestantes,  
entre outras questões, há servi-
dores do município que há anos 
não recebem gratificações como 
quinquênios, insalubridade e 
transporte. Os servidores do 
último concurso não tiveram as 
gratificações implantadas, rece-
bem apenas o salário base. 

Apresentação aconteceu nesta terça, 10

Cerca de 600 policiais militares 
garantirão a segurança dos foliões

Planejamento

Elisa Elsie / Assecoml
A Secretaria de Estado da Segu-

rança Pública e da Defesa Social (Se-
sed) apresentou os detalhes do Plano 
Operacional de Segurança para a 
edição 2019 do Carnatal. Somados 
os quatro dias de evento, cerca de 
600 policiais trabalharão no entorno 
da festividade.

A Sesed terá o apoio das insti-
tuições de segurança que compõe a 
pasta. A Polícia Militar trabalhará 
com o efetivo extra de 122 policiais 
por dia, além do efetivo habitual da 
cidade. Na ocasião, o policiamento 
extensivo ocorrerá a pé e com o uso 
de viaturas. 

A Polícia Civil estará com três 
delegacias móveis no entorno do 
evento, sendo duas delas localiza-
das na Prudente de Morais e outra 
às margens da BR-101, na área de 
acesso dos portões M, N, O e P. Uma 
quarta delegacia móvel permanece-
rá no estacionamento do Natal Sho-
pping até o último dia do evento.

 O trabalho do Corpo de Bom-
beiros Militar será estratégico, com 
viaturas de Auto Bomba Tanque, 
busca e salvamento e uma unida-
de de resgate. Já o Itep atuará em 
regime de plantão para atender 
eventuais necessidades.
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O porta-voz da Presidência da 
República, Otávio Rêgo Barros, 
comentou nesta terça-feira, 10, a 
declaração do presidente Jair Bol-
sonaro em que chamou a ativista 
Greta Thunberg, de 16 anos, de 
“pirralha”. Mais cedo, em fala no 
Palácio da Alvorada, Bolsonaro 
disse que era “impressionante a 
imprensa dar espaço para uma 
pirralha dessa aí”.

A fala polêmica de Bolsonaro 
ocorre após declarações dadas 
pela ativista no domingo, 8, um 
dia após dois indígenas terem 
sido assassinados no Maranhão. 
A jovem usou a rede social, onde 
tem 3,1 milhões de seguidores, 
para se pronunciar: “Os povos in-
dígenas estão sendo literalmente 
assassinados por tentar proteger 
as florestas do desmatamento. 

Repetidamente. É vergonhoso 
que o mundo permaneça calado 
sobre isso”, escreveu Greta, que 
compartilhou uma notícia da Al 
Jazeera reportando o atentado.

Para o porta-voz, contudo, a 
fala do presidente não foi ina-
dequada. “Ela é uma pirralha: é 
uma pessoa de pequena estatura 
e é uma criança”, declarou.

DEBOCHE
A ativista atualizou a defini-

ção de seu perfil no Twitter para 
“pirralha” após o presidente Jair 
Bolsonaro a ter chamado desta 
forma. Ela já alterou seu perfil em 
outras ocasiões, quando foi ironi-
zada pelo presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, e criti-
cada pelo presidente da Rússia, 
Vladimir Putin.
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Saúde

O s jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB) foram 
bastante acionados durante este ano: já fizeram 
1.470 voos transportando autoridades e mais 

de 15 mil “caroneiros”, entre janeiro e o último dia 5 de 
dezembro. Apesar de apenas 30 pessoas serem auto-
rizadas a usar aeronaves da FAB, a média de voos é de 
mais de quatro por dia e a omissão da legislação sobre 
acompanhantes liberou a festa para os “caroneiros”. 

O levantamento sobre a “Mordomia Airlines”, a 
serviço dos políticos e autoridades, não inclui voos de 

Bolsonaro, cujos dados são secretos.
Um dos 30 agraciados, o vice-presidente Hamilton 

Mourão ainda não fez nenhuma solicitação ao Grupo 
de Transporte Especial da FAB.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é quem 
mais usa jatos da FAB por nossa conta: 229 viagens “a 
serviço” com direito a 2,1 mil caronas.

A FAB explica que os voos podem ser a serviço, por 
motivos médicos ou de segurança, mas detalhes são 
“responsabilidade dos solicitantes”.

Jatos da FAB fizeram 1.470 voos de autoridades 

MANDE QUEM PODE
Alcolumbre reiterou que 

não vai levar ao plenário 
o projeto de prisão em 
2ª instância. Ele mesmo 
mostrou quem ordena: 
“O presidente da Câmara 
estabeleceu calendário 
de votação da emenda 
constitucional”.

TRISTE PIADA
É um deboche a viagem 

dos flamenguistas do TCU 
autorizada três dias após 
a vitória do Flamengo na 
Libertadores. Logo o órgão 
que fiscaliza gastos públicos, 
e a pretexto de um evento 
contra... corrupção.

TCU VIROU PIADA
A viagem à região onde o 

Flamengo vai jogar renderá a 
Benjamin Zymler e Augusto 
Sherman, os flamenguistas 
do TCU, incluído um auditor 
que os acompanha, R$80 mil 

PODER SEM PUDOR

MARCAÇÃO CERRADA
Quando o presidente Jânio Quadros renunciou, o 

vice João Goulart visitava a China e os militares diziam 
não aceitar sua posse. Até democratas sinceros pediam 
a desistência de Jango. Já em Paris, na viagem de volta, 
ele recebeu um telefonema preocupado de Juscelino 
Kubitschek, advertindo que o País estava “à beira de 
uma guerra civil”. O senador Barros Carvalho, que 
acompanhava João Goulart, tomou o telefone e calou JK: 
“Não haverá renúncia. Eu não vou deixar. Agarro as mãos 
do presidente e não largo, mas ele não assina a renúncia!”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Minorias empoderadas 
pela esquerda propagam 
o ódio, ressentimento e a 
divisão racial”

Presidente da 
Fundação Palmares, 
Sérgio de Camargo,
e o Dia da Consciência Negra

"

Divulgação

no bolso somente em diárias.

PIRRALHA ABORRECENTE
A adolescente sueca 

adorou ser chamada de 
“pirralha” pelo presidente 
Jair Bolsonaro, até publicou 

tweet. Ela nem sabe que 
não basta ser pequena para 
virar pirralha. Precisa ser 
insuportavelmente chata.

TROPA DE CHOQUE
Trabalham sempre juntos 

o autor e relator da PEC 
que pretendia ressuscitar o 
indecoroso imposto sindical: 
Marcelo Ramos (PL-AM) 
e Fábio Trad (PSD-MS) 
são presidente e relator da 
comissão da PEC da prisão 
após 2ª instância, na Câmara. 
Sob a promessa de pés no 
freio.

UNS PRENDEM, OUTROS 
SOLTAM

Uma mulher tentou 
esfaquear ontem uma juíza 
dentro do Fórum da Barra 
Funda, em São Paulo. Ela 
havia sido presa em 2018 por 
roubo, mas ganhou este ano 
o direito de cumprir sua pena 
em liberdade.

Poder excessivo de Alcolumbre e Maia sob ataque
A senador Selma Arruda (Pode-MT), 

a valente juíza Selma, acha que é hora de 
alterar o regimento do Senado e da Câmara. 
Para ela, há poder excessivo nas mãos dos 
presidentes do Senado e da Câmara: “Não 

pode ficar ao arbítrio de duas pessoas tudo o 
que acontece no País”, disse, indignada com 
as manobras de Davi Alcolumbre e Rodrigo 
Maia para dificultar a regra de prisão após 
condenação em 2ª instância.

MARIONETES NÃO SÃO
A dupla que comanda o Congresso, segundo 

a senadora age como se não houvessem 
parlamentares com vontade própria, e sim 
marionetes.

PROMESSA VÃ
A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-

MT), cobrou promessa de Alcolumbre de fazer 
votar qualquer matéria com parecer da comissão.

SEGUINDO O LÍDER
Os senadores também se sentem 

incomodados com a crescente influência do 
deputado Rodrigo Maia nas decisões de Davi 
Alcolumbre.

“Bolsonaro não foi descortês 
com Greta”, afirma porta-voz
Fala do presidente ocorre após pronunciamento da ativista no 
domingo, 8, um dia após dois indígenas morrerem no MA

Debochada, a ativista atualizou o user no twitter para “pirralha” após fala de Bolsonaro

Fotos Públicas
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

“Lá de nóis” é uma expressão 
do interior de gente amistosa, ami-
ga e solidária. É também o nome do 
restaurante popular aberto há sete 
anos por Maria Odete da Costa, 
58 anos, na Praça das Flores, em 
Petrópolis, um dos bairros mais no-
bres de Natal.

Em meio a um intenso comér-
cio e prédios residenciais, apesar 
da concorrência que sempre existe, 
o esperado era que o restaurante 
da caicoense Odete, como é mais 
conhecida dos fregueses, desse um 
bom lucro ao fim do mês.

Afinal, seria o prêmio para 
quem entra no serviço às 6 da 
manhã e termina todos os dias 
depois das 19 horas, servindo café 
da manhã, almoço e jantar. Porém, 
esta não é a realidade dela nem da 
maioria dos restaurantes popula-
res e marmitarias de Natal.

No caso de Odete a situação 
começou a piorar nos últimos três 
anos, agravada pelos “fiados” de 
muita gente que trabalha nos arre-
dores, cujos nomes ela diz que leva-
rá para o túmulo. “Afinal, nunca se 
sabe se um dia eles voltarão para 
pagar”, diz ela com uma ponta de 
esperança.

Não é pouco. Pelas contas da 
cozinheira, que trabalha com uma 
única ajudante, os fiados já ultra-
passaram os R$ 8 mil e alguns de-
les datam de três ano atrás.

Uns ela diz que conseguiu rece-
ber, mas outros imediatamente to-
mam o lugar, “já que eu não posso 
deixar as pessoas passando fome”, 
explica.

É claro que, numa situação des-
sas, Odete vive no vermelho. “Vivo 
para cobrir a conta do cartão de 
crédito e dou graças a Deus de ain-
da estar conseguindo”, lembra en-
quanto faz sua refeição num prato 

de sobremesa depois que todos os 
clientes já foram embora.

Diz que já houve época de ser-
vir quase 100 refeições por dia, mas 
hoje não faz nem 30 a R$ 10,00 ca-
da. “A pessoa serve o que couber 
no prato e ainda pode escolher dois 
tipos de carne de uma variedade de 
três”, descreve.

O que salva o dia, assegura 
Odete, são os docinhos que vendem 
muito. “Na verdade, aqui não há 
lucro, há giro; e como a gente, mui-
tos outros vivem de giro nesse setor 
de restaurante”, conta.

A poucos metros do negócio de 

Odete, atendendo um público de 
mais alta renda, o Julius Bistrô 
tem um variado cardápio à base 
de filé mignon (R$ 50,00 o quilo no 
varejo) e camarão, onde estão seus 
carros-chefes.

Com um valor máximo de R$ 
75,00 por um serviço à la carte 
para duas pessoas, mais os 10% 
do garçom, o Julios logo percebeu 
que precisaria manter a estrutura 
funcionando e abriu para pratos 
executivos de R$ 12,90, mais 10% 
de serviço, com duas opções à dis-
posição, sendo cada uma com ape-
nas um corte de carne ou frango.

São pratos elegantes, com uma 
pegada gourmet, bem decorados, 
apresentáveis, mas baratos. Com 
azeites de qualidade e vinagre 
balsâmico à disposição na mesa, 
o cliente se sente valorizado, pa-
gando pouco, num ambiente mais 
refinado. Com uma cutelaria mais 
fina e ar condicionado, a fórmula 
não dispensa muitas pesquisas de 
preço.

“De fato, a gente pesquisa 
muito nos frigoríficos e desenvol-
ve receitas que agreguem valor à 
carne ou ao crustáceo”, diz Andrey 
Maxciel, o homem por trás da caixa 
registradora.

Não muito longe de Petrópolis, 
nas Rocas, Deguste é o nome de um 
delivery que já completou 10 anos, 
servindo entre 150 a 200 refeições 
por dia.

Com dois atendentes e dois co-
zinheiros, que começam a preparar 
a comida quando o sol nasce, às 5 
da manhã, o segredo desse negócio 
são os preços: R$ 6,00 o marmitex 
com uma opção de carne e R$ 11,00 
com duas opções de proteína.

Francisca Emídio, irmã da do-
na do Deguste e auxiliar de cozi-
nha, diz que a palavra de ordem ali 
é manter os preços atuais qualquer 
custo para não perder clientes. 
Mas houve um recuo: de 10 opções 
de carne que estavam no cardápio 
no ano passado, hoje há só cinco, 
pelo menos enquanto os preços 
continuarem altos.

Entre as misturas mais pedi-
das estão a costela e carnes de sol 
transformadas em paçoca. E o de-
livery, que tem dois motoqueiros, 
funciona só até às 14 horas para 
economizar energia.

Alta no preço das carnes potencializa mau desempenho no sertor de restaurantes; empresária Maria odete se sente prejudicada 

Persistência: o segredo da sobrevivência de 
quem vende alimentação pronta em Natal
Um restaurante popular, um delivery e um bistrô mostram que manter-se de pé não tem sido fácil nesses dias de carne cara 
e bolsos vazios; Agora RN conversou com empresários e constatou que situação atinge do mais simples ao mais sofisticado 

Inflação

José Aldenir / Agora RN

Na verdade, aqui não há 
lucro, há giro; e como a 
gente, muitos outros vivem 
de giro nesse setor de 
restaurante”

Maria Odete da Costa
Empresária

“

Os beneficiários do Bolsa Fa-
mília começaram a receber nesta 
terça-feira, 10, o abono natalino, 
equivalente ao décimo terceiro do 
benefício. Instituído pela Medida 
Provisória 898, editada em outu-
bro, o abono consiste no benefício 
pago em dobro em dezembro.

Segundo a Caixa Econômica 
Federal, que administra os paga-

mentos, 13,1 milhões de famílias 
estão sendo atendidas pelo Bolsa 
Família em dezembro. Neste mês, 
o governo desembolsará R$ 2,5 
bilhões com o pagamento do bene-
fício deste mês, mais R$ 2,5 bilhões 
com o décimo terceiro.

O benefício extra será pago com 
o mesmo cartão, nas mesmas datas 
e por meio dos mesmos canais pe-

los quais os beneficiários recebem 
as parcelas regulares do Bolsa 
Família. Os beneficiários que rece-
bem por meio de crédito em conta 
poupança ou na conta Caixa Fácil 
terão o valor do abono natalino cre-
ditado nas mesmas contas.

O calendário de pagamentos 
seguirá o dígito final do Número de 
Inscrição Social (NIS) do responsá-

vel familiar apresentado no cartão 
do programa.

Beneficiários com o final 1 se-
rão pagos nesta terça-feira. O cro-
nograma segue com o pagamento 
aos beneficiários com final 2 na 
quarta, 11; final 3, dia 12; final 4, 
dia 13; final 5, dia 16; final 6, dia 
17; final 7, dia 18; final 8, dia 19; 
final 9, dia 20, e final 0, dia 23.

Caixa começa a pagar décimo terceiro do Bolsa 
Família; confira o cronograma completo

Social 

Pagamento será feito até o dia 23

Welton Araújo/Estadão Conteúdo
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O Governo do Rio Grande do 
Norte aguarda fechar até o fim do 
ano uma negociação com a Caixa 
Econômica Federal (CEF) para rei-
niciar as obras de um dos trechos 
do projeto Pró-Transporte. Serão 
executadas as ações entre a Ave-
nida Moema Tinôco e a Avenida 
Tocantínea, localizadas na zona 
Norte de Natal.

Segundo o diretor do Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
(DER), Manoel Marques Dantas, a 
expectativa é encerrar este trecho 
de obras ainda em 2020. Em agos-
to passado, a governadora Fátima 
Bezerra solicitou a liberação de 
R$ 55 milhões para a conclusão do 
conjunto de intervenções.

 O Pró-Transporte foi iniciado 
em 2007, sob responsabilidade 
da Prefeitura de Natal, mas – em 
razão de falta recursos – as ações 
foram transferidas para o governo 
do Estado.

Com dois eixos estruturais, 
o projeto contempla a Avenida 
Moema Tinôco, desde o viaduto 
da Ponte Newton Navarro até a 
rodovia BR 101 (Norte), percorre 
as avenidas Tocantínea, Rio Doce 
e das Fronteiras até a alcançar a 
Avenida Tomaz Landim.

Algumas intervenções foram 
concluídas, como o viaduto e alças 

feitas na Avenida Moema Tinôco, 
logo após a Ponte Newton Navarro, 
o que facilitou o deslocamento para 
o litoral norte do estado. Também 
foram feitas melhorias nas aveni-
das Itapetinga com Fronteiras.

No entanto, pontos sensíveis do 
projeto seguem inconclusos, como é 
o trecho da Avenida Moema Tinôco 
até entroncamento com a Avenida 
Tocantínea. Outra ação que aguar-
da recursos para ser finalizada é a 
duplicação das pistas das avenidas 
das Fronteiras, Rio Doce e Tocan-
tínea. “Estamos em processo de 

negociação com a Caixa Econômica 
Federal para que os recursos que 
sejam aplicados integralmente no 
trecho da Moema Tinoco”, explica-
ram Manoel Dantas.

Sobre o restante das obras, o 
diretor do DER informa que o ór-
gão está refazendo os cálculos para 
concluir o restante dos serviços. 
“O Ministério do Desenvolvimento 
Regional se comprometeu a dispo-
nibilizar recursos para as obras do 
viaduto das fronteiras até o Com-
plexo Viário do gancho de Igapó”, 
encerrou.

Expectativa é encerrar trecho entre Moema Tinôco e a Avenida Tocantínea em 2020

Governo espera fechar acordo para 
retomar obras do Pró-Transporte
Em agosto, a governadora Fátima Bezerra (PT) solicitou liberação de
R$ 55 milhões para conclusão do conjunto de intervenções na Zona Norte

Infraestrutura

Elisa Elsie/Assecom

O Governo do Rio Grande do 
Norte publica nesta quarta-feira, 
11, o edital para o projeto executi-
vo para construir trincheira viária 
entre as avenidas Prudente de Mo-
rais, Omar O’Grady e Integração 
(Avenida Tarcísio Maia), em Can-
delária, na zona Sul de Natal.

Segundo o diretor do Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
do Rio Grande do Norte (DER), 
Manoel Marques Dantas, a obra 
vai facilitar o tráfego proveniente  
do prolongamento da Prudente de 
Morais. O valor do projeto executi-
vo está estimado em R$ 600 mil.

“Estamos lançando o edital para 
a contratação dos projetos de uma 
obra viária no cruzamento da pru-
dente e os projetos para reabilitação 
do pavimento da Omar O’Grady 
com a Integração”, diz Marques.

De acordo com ele, o governo 

estadual tem disponível R$ 17 
milhões para realizar a obra. São 
R$ 15 milhões de rendimentos dos 
convênios firmados para o prolon-
gamento da Avenida Prudente de 
Morais, obra encerrada em 2017, 

além de outros R$ 2 milhões de 
saldo contratual que o Ministério 
do Turismo autorizou para a obra.

A expectativa é de que o edital 
da licitação para a obra seja publi-
cado até maio. 

Cruzamento da Avenida Prudente de Morais com antiga Avenida da Integração

Prolongamento da Prudente de Morais 
vai ganhar trincheira com a Integração

Edital

José Aldenir / Agora RN
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A chegada do verão, o período 
mais quente do ano, faz aumentar 
a necessidade de se atentar para 
a proteção solar. O presidente da 
Sociedade Brasileira de Dermato-
logia Regional do Rio Grande do 
Norte (SBDRN), Arnóbio Pacheco, 
explica quais são as consequências 
da exposição prolongada ao calor e 
à radiação solar, e como se prevenir 
durante a estação, que começa ofi-
cialmente no próximo dia 22.

Envelhecimento precoce em 
decorrência de excesso de exposi-
ção solar, chamado de fotoenve-
lhecimento, fragilidade da pele, 
manchas e enfraquecimento da 
epiderme são apenas alguns dos 
resultados observados. Em casos 
mais extremos, o contato direto 
com os raios ultravioleta, conheci-

dos como UVA e UVB, pode causar 
câncer de pele.

A fotoproteção é, portanto, uma 
prática que deve ser adotada desde 
a infância e por toda a vida. Para se 
prevenir, o protetor solar ainda é o 
meio mais indicado. Segundo o mé-
dico, o ideal é a aplicação de filtro 
com Fator de Proteção solar (FPS) 
30 ou acima, para pessoas que não 
possuem nenhuma condição der-
matológica. Entretanto, Pacheco 
lembra que existem outros meios 
de se proteger.

“Nós temos que valorizar ou-
tras formas de proteção solar; a 
blusa de proteção UV, chapéu, 
sombreiro, até mesmo a sombra 
da árvore”, afirma o presidente da 
SBDRN.

De acordo com o clínico, para 

locais que as pessoas passam mais 
tempo expostas ao sol, como as 
praias, o mais indicado seria uma 
extensa arborização das redonde-
zas, para que os banhistas possam 
desfrutar das sombras durante 
o dia. “O ideal mesmo é sombra e 
água fresca”.

Quanto ao calor intenso, este 
pode provocar irritações na pele. 
As mais comuns são as chamadas 
“brotoejas”, frequentemente obser-
vadas em crianças. Além dessa, o 
calor ainda pode acarretar infec-
ções na pele causadas pelo suor.

“Optar por roupas de algodão 
e outros tecidos mais leves é a 
melhor opção. Procurar também 
não permanecer com uma roupa 
molhada por muito tempo é funda-
mental”, orienta o dermatologista. É no verão, período em que mais se vai a praia, que a atenção precisa ser redobrada 

Verão tem início no dia 22 de dezembro; 
confira dicas para se proteger da radiação 
Presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional do Rio Grande do Norte (SBDRN), Arnóbio Pacheco, explica 
quais são as consequências da exposição prolongada ao calor e à radiação solar; envelhecimento precoce é uma delas 

Saúde

José Aldenir/AgoraRN
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 183.026.534-20, torna público que requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação, para uma Agricultura Irrigada e Criação de Animais (Bo-
vinocultura e Equinocultura), localizado na Fazenda Bom Pasto, S/N, Zona Rural, Serrinha/RN.

JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
.

POSTO TABAJARA LTDA, CNPJ: 28.446.336/0001-00, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  
Licença de Alteração, para Posto de Revenda de Combustível liquido, com capacidade de 75m3, 
Localizado na Rod. 304, Km 608, 2510, Zona Rural, Macaiba/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

 PEDIDO  DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA  SIMPLIFICADA

CEMITÉRIO CAMINHO DE LUZ E FUNERARIA LTDA EPP, CNPJ 10.589.896/0001-40, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Renovação  da  LS – Licença  Simplificada Nº 2013.066474/TEC/RLS -0460 com 
prazo de validade até 21/05/2025, em favor do empreendimento Cemitério Caminho de Luz e Funera-
ria LTDA EPP , localizado na  Rua Clementino M. Filho,s/n, Paulo VI, Caicó /RN.

 Suetônio Batista Teixeira
Sócio 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Vigolvino Wanderley Mariz, CPF: 037.818.797-04, torna público que recebeu do Institu-
to de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença Simplificada – LS , com validade até 27 de novembro de 2025, para a fabricação 
de carvão vegetal na fazenda Solidão no município de Serra Negra do Norte - RN.

Vigolvino Wanderley Mariz Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
CARLOS UERTEVAN DE SOUZA MELO, CPF: 813.119.314-49:
Torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA: Licença Previa para Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, com previsão de 
armazenamento de 60m3, com Validade: 25/11/2021, Localizado na Margem BR 101, S/N, Zona Urbana, 
São Jose do Mipibu/RN;
E torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA: Licença de Instalação para Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, 
com previsão de armazenamento de 60m3, Localizado na Margem BR 101, S/N, Zona Urbana, São 
Jose do Mipibu/RN;

CARLOS UERTEVAN DE SOUZA MELO
PROPRIETARIO 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE RESULTADO

O SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, Natal/RN, 
torna público a adjudicação e homologação da Concorrência nº 00051/2019 cujo objeto é a 
Aquisição de Material de Informática para atender ao SESTSENAT Unidade B29 Natal/RN, 
no valor total de R$ 3.318,00 (três mil trezentos e dezoito reais) para a empresa Alexandre 
Caio Paiva Medeiros – RN Comércio e Serviços Corporativos, em 09/12/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST 
AVISO DE RESULTADO

O SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação 
e homologação da Concorrência nº 00046/2019 cujo objeto é a Locação de Espaço Desti-
nado para Restaurante e ou Lanchonete no interior da unidade do SEST SENAT Unidade 
B29 Natal/RN, em favor da empresa Maria José Gomes Bulhões – Maria José Refeições 
no valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) em 09/12/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

COMARCA DE CANGUARETAMA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

OFÍCIO ÚNICO DE REGISTROS E NOTAS 
 

EDITAL DE LOTEAMENTO 
MARIA DOS RAMOS FREIRE VIEIRA, Oficial do Registro de Imóveis do Termo-Sede da comarca de Canguaretama-RN, na forma 
da lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto no art 2º do Decreto Lei 58 
de 10.12.1937, regulamento pelo Decreto 3.079 de 15.09.1938, com modificações introduzidas  pelo Decreto Lei nº 271 de 
28.02.1967, as quais foram incorporadas à Lei nº 4.591 de 16.12.1964 e, finalmente, de conformidade com os  artigos 18 e 19 da Lei 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, que por parte de DENILSON LUCIO DA COSTA e sua ESPOSA ADRIANA MARIA DA ROCHA 
COSTA, brasileiros, empresários, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, nos termos da 
certidão de casamento  expedida por esta serventia, lavrada no livro B-6, folha 167, termo 604, datada de 12 de novembro e 2013, 
celebrado o casamento em 24 de agosto de 1998, ele empresário, portador da Carteira de Identidade Nº 2494004 expedida por 
SSP/PB, inscrito no CPF/MF nº 033.741.784-99, natural de Canguaretama-RN, nascido aos 11.04.1978, filho de  Antônio Lucio da 
Costa e Josefa Sales de Lima, ela portadora da Carteira Nacional de Habilitação – CNH  nº 1234296856, registro nº 04037829209, 
expedida por DETRAN-RN, em 20.04.2016, com validade até 19.04.2021, onde consta carteira  de Identidade RG nº 2627552 
expedida por SSP/PB,  inscrita no CPF/MF nº 044.706.924-17, natural de Nova Cruz-RN, nascida aos 20.11.1979, filha de José 
Manoel da Rocha e de Maria José Ribeiro da Rocha, residentes e domiciliados na Rua Gorgônio de Carvalho s/n no distrito de Piquiri 
deste município de Canguaretama-RN,  foi depositado nesta serventia sito a Rua André de Albuquerque, 155, nesta cidade, o 
memorial, plantas e demais documentos relativos ao imóvel de sua propriedade aprovado pela Prefeitura Municipal de 
Canguaretama-RN, situado no Distrito de Piquiri deste município de Canguaretama-RN, o qual mede uma área de 52.815,74m²,  
limitando-se ao NORTE – com o loteamento Portal do Marfim 2ª etapa; SUL - com a Rua Karolina Phule e perímetro urbano do 
distrito de Piquiri; LESTE - com a Rua Otavio Lima e  perímetro urbano do distrito de Piquiri; e ao OESTE – com a Rua Francisco 
Florêncio, de acordo com o memorial descritivo, levantamento topográfico, conforme mostra a planta de situação reproduzida abaixo. 
Denominação: o loteamento denominar-se-á de “LOTEAMENTO PORTAL DO MARFIM 1ª ETAPA”, CARACTERÍSTICAS: a área do 
loteamento corresponde a 52.815,74m² de área, área não loteada (área verde/equipamentos) 603,16m²; área de Ruas e calçadas 
12.444,87m², área dos lotes 39.767,71m²,  composto de 08 quadras com um total de 181 lotes. As impugnações daqueles que se 
julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas neste cartório no endereço acima, até o 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da terceira (3ª) e última publicação do presente Edital, no Diário Oficial deste Estado e 
jornal de grande circulação também neste Estado. Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito o registro, ficando os 
documentos desde já a disposição dos interessados, neste cartório de Registro de Imóveis, durante as horas regulamentares.  Dado 
e passado nesta cidade de Canguaretama-RN, aos 09 de dezembro de 2019. Eu,______ (Maria dos Ramos Freire Vieira), Oficial do 
Registro de Imóveis desta comarca de Canguaretama-RN, a digitei, subscrevi e assino. 

 
  Maria dos Ramos Freire Vieira - Oficial do Registro de Imóveis 

 

Edital De Citação Prazo: 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 Execução De Título Extrajudicial (159), processo nº 0854305-42.2016.8.20.5001, proposta por Exequente: Banco Do Brasil S/A contra 
Executado: Mel Tur LTDA - ME, Francisco Das Chagas De Mendonca Borges, Marcio Saraiva Fernandes, sendo determinada a Citação De 
MEL TUR LTDA - ME CNPJ: 14.562.685/0001-74, Francisco Das Chagas De Mendonca Borges CPF: 316.927.704-97, Marcio Saraiva 
Fernandes CPF: 503.390.874-04 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 211.933,91 (duzentos e 
onze mil novecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por 
cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do 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 à 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 custas e honorários, e 
requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido 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, Vilma 
Maria Gurgel Fernandes De Medeiros, Auxiliar Técnico, digitei e conferi. Natal, 1 de novembro de 2019. K-11e12/12

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
Processo: 0837585-34.2015.8.20.5001 
Exequente: DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 
Executado: GLASS MALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME 
 

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 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 EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0837585-34.2015.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: DVN VIDROS 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra EXECUTADO: GLASS MALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, sendo determinada a 
CITAÇÃO de GLASS MALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ: 18.597.684/0001-16, para que: 1) no prazo de três dias 
efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 5.133,38 (cinco mil, cento e trinta e três reais e trinta e oito centavos), acrescido de 
custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste 
prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do 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 à 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 custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 
(seis) meses, acrescido 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, SILVANA CLAUDIA GADELHA JALES 
COSTA DE FREITAS, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 

Natal, 13 de novembro de 2019. 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes - Juíza de Direito 

 
 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

PROCESSO Nº 03310019.001080/2019-33

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte - SIN, através da sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, com Sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN, 
torna público à quem interessar possa que a CPL/SIN, realizará Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 016/2019 - SIN, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, 
objetivando a contratação de empresa para a ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA PARA ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NO TRECHO DO CRUZAMENTO DA AV. 
PRUDENTE DE MORAIS COM A AV. GOV. TARCÍSIO MAIA – REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO E 
ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DO TRECHO AV. OMAR O GRADY – DRENAGEM DO TRECHO 
DA RUA RICARDO JORDÃO COMPREENDIDO ENTRE A RUA CONSOLAÇÃO E A BR 101, a qual se 
regerá pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de  1993, com as alterações posteriores. O 
recebimento e abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no 
dia 27 de dezembro de 2019, às 11h (onze) horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
Sede da Secretaria, no endereço acima. O Edital e anexos poderão ser examinados no endereço acima, 
das 8h às 13h de segunda a sexta feira. Já a sua aquisição será mediante apresentação da guia de depósito 
no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no Banco do Brasil (001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a 
favor da SIN Arrecadação.

MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO
Natal/RN, 10 de dezembro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 016/2019 – SIN

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN

A Secretaria de Saúde 
Pública do Rio Grande do 
Norte (Sesap) ainda não 
tem data definida para 
realizar as transferências 
dos pacientes que estão 
internados no Hospital 
Estadual Dr. Ruy Pereira, 
na zona Leste de Natal. O 
hospital terá suas ativida-
des suspensas até o final de 
2019, como informado pelo 
titular da Sesap, Cipriano 
Maia.

Referência no RN em 
cirurgias vasculares e no 
tratamento de doenças 
originadas pela diabetes, a 
unidade médica tem 80 lei-
tos clínicos de enfermaria 
e 10 leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). 
Os pacientes serão transfe-
ridos para o Hospital Uni-
versitário Onofre Lopes e 
para o Hospital da Polícia 
Militar.

Segundo o secretário 
adjunto da saúde, Petrônio 
Spinelli, a indefinição do 
prazo para realocação dos 
enfermos e serviços é de-
vido ao plano definitivo de 
transferência de pacientes 
do hospital depender da 
autorização homologada 
pelo juiz e a conclusão de 
alguns reparos ainda ne-
cessários no Hospital da 
PM.

Contrário ao fechamen-
to, membros do Sindica-
to dos Trabalhadores da 
Saúde do RN (Sindsaúde/
RN) já realizaram diversos 
protestos, com a alegação 
de que o fechamento da 
unidade irá dificultar na 
assistência a população.

O Hospital Ruy Pereira 
foi inaugurado em outubro 
de 2010 e possui um centro 
cirúrgico com três salas. A 
estrutura também possui 
um ambulatório especiali-
zado que atende 20 pessoas 
em média por dia e admite 
a internação de cerca de 
100 a 120 pacientes por 
mês.

Sesap não tem 
data para transferir 
pacientes do Ruy 
Pereira

Saúde Pública 

Hospital Ruy Pereira, na zona Leste

José Aldenir/AgoraRN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
7° OFICIO DE NOTAS
LUIS CÉLIO SOARES

Oficial Titular
rua: Leôncio Etelvino de Medeiros 2935 – Capim Macio-Natal/RN

LUIS CÉLIO SOARES, Tabelião Público do sétimo Ofício de Notas e Oficial Privativo do Registro de Imóveis da 3ª. Zona, desta 
Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte. Vem mui respeitosamente em cumprimento ao § 4° do Art. 26 da Lei n° 
9.514, de 20 de novembro de 1997, publicada no Diário Oficial da União, edição do dia 24.11.1997, INTIMAR os Sr. (a) NATALIA 
RIBEIRO FRANÇA MOURA – CPF/MF N° 065.973.544-00 e seu esposo EDUARDO JERONIMO DIAS PEREIRA DE MOURA – 
CPF/MF N° 048.144.824-18, para, assim, saldar o débito existente em favor da credora fiduciária POLO CAPITAL SECURATIZADORA 
S/A – CNPJ/MF sob n° 12.261.588/0001-16 – nos termos do Art. 26 § 7° da Lei 9.514/97. – B3 – CETIP/ DIOPE/CCI 
0000000004299/2019 – Código B3 – 13J00119831 – firmado em 12.06.2013 registrado sob o n° R-4/R-5 e AV-6 da matrícula n° 39.036 
deste Cartório, referente ao imóvel consistente de UM (01) APARTAMENTO RESIDENCIAL N° 1401, no pavimento da TORRE “A”, 
parte integrante do “ CONDOMÍNEO RESIDENCIAL SUN GOLDEN” , situado na Rua Joaquim Eduardo de Farias n° 213, esquina com 
a Rua José Maia, no atual bairro da Ponta Negra, zona sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta capital, ADVERTÊNCIA: - 
Prazo Improrrogável de 15 (quinze) dias úteis – após a publicação deste EDITAL, findo prazo e não havendo impugnação serão 
adotadas as medidas previstas nos §§ 5°,6° e 7° da referida Lei n° 9.514. Dada e passada nesta cidade do Natal, Capital do Estado do 
Rio Grande do Norte, aos dez (10) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019) Eu,
Oficial,subscrevo e assino. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO

K-11,12e13/12
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O Ministério da Saúde publicou 
recentemente o novo Guia Alimen-
tar para Crianças Brasileiras Meno-
res de 2 anos. Entre as orientações 
atualizadas, destaca-se a de não 
consumir quaisquer fontes de açú-
car adicionado e ultraprocessados 
nessa fase da vida.

Direcionado aos pais, respon-
sáveis, educadores e profissionais 
que atuam com nutrição infantil, o 
manual segue a orientação da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) 
para que os governos elaborem dire-
trizes nacionais sobre alimentação. 
A primeira edição brasileira foi pu-
blicada em 2002 — e revisada em 
2010.

A versão atual foi escrita em 
uma linguagem mais acessível e 

inclui tópicos que vão além dos cui-
dados com a comida em si. Há, por 
exemplo, espaço para os direitos 
relacionados à nutrição infantil e o 
conceito da refeição como um mo-
mento de experiências positivas. Di-
cas de culinária (inclusive para pais 
vegetarianos) também integram a 
diretriz.

“Esse é um trabalho construído 
por inúmeras mãos em prol da saú-
de das crianças brasileiras. O guia 
não só aponta o caminho a ser segui-
do, como mostra o que devemos mu-
dar na alimentação infantil”, afirma 
o ministro Luiz Henrique Mandetta, 
em comunicado à imprensa.

Como parte do documento, há 
uma lista de 12 passos rumo a uma 
alimentação infantil equilibrada. 

passos para ofertar boa
alimentação às crianças

Ministério da Saúde lança nova edição do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Direcionado aos 
pais, responsáveis, educadores e profissionais que atuam com nutrição, veja quais são as principais recomendações:

12

Ofereça somente leite 
materno até os 6 meses e 
permaneça amamentando 
pelo menos até 2 anos de 
idade.

1

Quando for o momento 
de dar comida sólida, não 
bata no liquidificador nem 
peneire. Vegetais mais 
duros podem ser picados 
ou amassados com o garfo. 
Ao longo dos meses, utilize 
menos esses recursos até 
que a criança passe a engolir 
os alimentos com a mesma 
consistência que o resto da 
família.

4

Quando o pequeno 
começar a ingerir líquidos, 
dê preferência para água em 
vez de sucos, refrigerantes e 
outras bebida açucaradas.

3

Não oferte açúcar nem 
produtos com a substância 
antes dos 2 anos.

5
Quando estiver fora 

de casa, mantenha uma 
alimentação adequada e 
nutritiva.

11

Proteja a molecada da 
publicidade de tranqueiras, 
que estão presentes em 
televisão, internet, jogos 
eletrônicos e mesmo no 
mercado.

12

Prepare os mesmos 
pratos para toda a família. 
Essa é uma forma de 
melhorar a saúde da casa 
inteira.

7

Também não 
disponibilize ultraprocessados 
(achocolatados, biscoitos 
recheados, salgadinho, 
macarrão instantâneo) para 
os menores de 2 anos.

6

A refeição precisa ser um 
momento de experiências 
positivas, aprendizado e afeto 
junto da família. O ideal é 
todos comerem juntos.

8

Dê atenção para o 
baixinho e converse com ele 
à mesa. Estimule-o a comer, 
mas sem forçar.

9

Cuide da higiene em 
todas as etapas: lave as mãos 
antes e depois de preparar 
e dar as refeições, limpe as 
frutas e verduras, cozinhe as 
carnes até não sobrar partes 
cruas e guarde o que sobrar 
na geladeira.

10

A partir do sexto mês 
de vida, já dá para consumir 
alimentos in natura ou 
minimamente processados 
— mantendo o leite da mãe, 
claro.

2



n Pérola Faria, que está no 
especial “O Figurante”, fez 
teste para a novela “Gênesis”, 
também da Record.

n Lisandra Cortez e Ivan 
Parente não estarão na 
próxima temporada de “As 
Aventuras de Poliana”, no SBT. 

n Agnaldo Timóteo vai estar 
hoje no “Boteco do Ratinho”...

n  ...Também no programa 

Michel Teló, Frank Aguiar, 
Luiz Ayrão e João Gabriel.

n Na TV Cultura, há 
informações na redação 
dando conta do desejo de se 
lançar um novo jornal na 
faixa da manhã.

n Na segunda-feira, durante 
a transmissão da festa do 
Brasileirão, a Turner festejou 
a permanência do Ceará e o 
acesso do Coritiba à série A...

n...Em 2020, o TNT aumentará 
o seu número de transmissões 
dos atuais 42 para 56 jogos...

n...Já o Red Bull Bragantino, 
tudo indica, fechará com o 
Grupo Globo em todas as 
plataformas. 

n Marcos Mion lança nesta 
quarta-feira, às 18h30, na 
Livraria Saraiva do Shopping 
Pátio Paulista, “Detone Este 
Livro com Seu Filho”.

Bate-Rebate
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ENTRE TODOS
“Madiba” narra a história de Nelson Mandela, 

quando foi preso, julgado e condenado no início da 
década de 1960.

São seis episódios. Laurence Fishburne faz o pa-
pel principal. Série baseada nos livros autobiográfi-
cos “Conversations with Myself” e “Nelson Mandela 
By Himself”, com direção de Kevin Hoods.

POR BAIXO
O Brasileirão que terminou, com o 

Flamengo campeão e disputas sempre 
interessantes no alto e na parte de baixo 
da tabela, não mereciam a festa de en-
cerramento realizada na segunda-feira.

Mais uma vez, o evento deixou a 
desejar.

Especial da Record com Eri Johnson
e Pérola Faria fará sátira às novelas

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1

A Record marcou para a próxima quarta-feira, 
dia 18, às 22h30, a exibição do especial “O Figu-
rante”. Segundo os roteiristas Cacau Hygino e 
Chico Amorim, o programa fará uma grande sáti-
ra às telenovelas.

Eri Johnson vive o protagonista, Péricles, fi-
gurante que acaba invadindo a gravação de “O 
Canavial das Maçãs”, uma espécie de mininovela 
em forma de “pílula dramatúrgica” exibida nos in-
tervalos da novela principal de uma emissora de 
televisão de poucos recursos.

O personagem guiará o público pelos “decaden-
tes bastidores” da atração e vai testemunhar as 
tensões entre elenco, produção e direção.

Também no elenco, Angelina Muniz, interpre-
tará a veterana diva da TV Jacira Brandão; Bem-
vindo Sequeira será o ator canastrão Otacílio Leão 
– que já foi casado com Jacira; Inês Galvão dará 
vida à atrapalhada produtora Janete; Giuseppe 
Oristânio fará o nervoso diretor Lupício, e Pérola 
Faria surgirá na pele de Kitty Carão, uma bloguei-
ra que virou atriz.

“O Figurante” tem o experiente Ivan Zettel na 
direção-geral e remete aos antigos programas de 
humor da TV que utilizavam do nonsense(sem 
sentido) e do pastelão como matéria-prima. Em 
tempo: existe a possibilidade desse trabalho se tor-
nar série semanal em 2020.  

NOVA PERSONAGEM
Giselle Prattes, após participa-

ções em “Tempo de Amar” e “Verão 
90”, começa a gravar essa semana 
como a major Helen, contracenando 
com Marco Rodrigo (Julio Macha-
do) e Peixoto (Roger Gobeth), em 
“Malhação: Toda Forma de Amar”. 
Cenas para exibição em janeiro.

CNN
A CNN Brasil promoveu uma 

reunião semana passada em São 
Paulo para, entre outras coisas, 
explicar sobre o comportamento 
de seus apresentadores repórteres 
nas redes sociais. Segundo apu-
rado, o modelo será praticamente 
igual ao adotado pelo Grupo Globo 
para os profissionais do Jornalis-
mo. A direção da CNN deixou bem 
claro que não poderá haver “mar-
cações de empresas” nas redes e 
que também fica terminantemen-
te proibido aceitar presentes. Foi 
solicitado ainda para se evitar ex-
posição. Evaristo Costa não entra 
nessa conta, porque seu contrato é 
para o Entretenimento. 

GLOBO 
Em relação às diretrizes re-

lacionadas ao comportamento de 
seus jornalistas nas redes sociais, 
além daquelas envolvendo ques-
tões políticas, no Grupo Globo, 
uma parte é muito específica sobre 
a relação deles com marcas.

É imprescindível que o jorna-
lista evite a percepção de que faz 
publicidade, mesmo que indireta-
mente, ao citar ou se associar a 
nomes de hotéis, empresas, res-
taurantes, produtos, companhias 
aéreas... Isso também não deve 
acontecer em contas de terceiros.

BILHETERIA
“Os Parças 2”, com Tom Ca-

valcante, Whindersson Nunes, Ti-
rulipa e Bruno De Luca, além de 
um elenco que ainda tem Paloma 
Bernardi e Oscar Magrini, entre 
outros, bateu ontem, terça-feira, 
a marca de um milhão de especta-
dores. São apenas quatro semanas 
em cartaz.

JANEIRO RECHEADO
Foi-se o tempo em que a Globo 

tirava o pé em janeiro, deixando 
todas as novidades da sua progra-
mação para fins de março, começo 
de abril. Já de alguns anos deixou 
de ser assim.

EMPRESÁRIO
Fábio Lago fará uma partici-

pação em “Amor de Mãe”, na Glo-
bo. Ele viverá Carlinhos, que vai 
se apresentar para Ryan (Thiago 
Martins) como empresário mu-
sical, após uma canção do rapaz 
viralizar.

A sequência deve ir ao ar den-
tro de duas semanas.

Crédito Blad Meneghel

Victor Pollak / TV Globo

MESMA DE SEMPRE
A festa do Brasileirão foi bagunçada e mal realizada.
A CBF, com dinheiro sobrando, por que não ao me-

nos tenta produzir algo com um pouquinho mais de ca-
tegoria? Não sendo assim, melhor não fazer.
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www.confea.org.br

A ENGENHARIA
TRANSFORMA

DO TIJOLO AOS EDIF´CIOS

A capacidade de transformar os elementos e modifi car a natureza é o que nos faz humanos. Da terra, 

da água ou do ar, a engenharia é capaz de criar mais alimentos, mais segurança, mais conforto e mais 

energia, transformando as nossas vidas para melhor. Todas as descobertas, máquinas, equipamentos 

que facilitam e enriquecem o nosso dia adia são conquistas da engenharia.

Para qualquer obra ou serviço, conte sempre com um engenheiro.
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VILA SERGIPE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ 29.330.011/0001-11, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, para o empreendimento Parque Eólico 
Vila Sergipe I, localizado em Vila Sergipe, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VILA RIO GRANDE DO NORTE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ 
29.320.977/0001-78, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, para o 
empreendimento Parque Eólico Vila Rio Grande do Norte II, localizado em Vila Rio Grande do 
Norte, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VILA RIO GRANDE DO NORTE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ 
29.401.264/0001-39, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, para o 
empreendimento Parque Eólico Vila Rio Grande do Norte I, localizado em Vila Rio Grande do 
Norte, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VILA SERGIPE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A -, CNPJ 30.321.925/0001-03, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação, com prazo de validade até 05 de fevereiro 
de 2023 em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Sergipe II, localizada em Vila Sergipe, 
Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VILA SERGIPE III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A -, CNPJ 30.311.178/0001-14, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação, com prazo de validade até 05 de fevereiro 
de 2023 em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Sergipe III, localizada em Vila Sergipe, 
Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VILA PIAUÍ III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A -, CNPJ 30.311.141/0001-96, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação, com prazo de validade até 01 de abril de 
2023 em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Piauí III, localizada em Vila Piauí, Zona 
Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VILA PIAUÍ II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A -, CNPJ 30.311.116/0001-02, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação, com prazo de validade até 01 de abril de 
2023 em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Piauí II, localizada em Vila Piauí, Zona 
Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 70.046.685/0001-92, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de 
Supermercado, localizada na Rua Porcino Costa, 167, Centro, Umarizal - RN.

CASCIMIRO FRANCISCO NETO
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ATIAIA ENERGIA S.A., 06.015.859/0001-50, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação para Geração de Energia do Complexo Eólico Olinda, localizado na Zona Rural, Ga-
linhos/RN. 

Cesár Teixeira 
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

J B DA CUNHA NETO EIRELI EPP, CNPJ/MF n° 03.572.213/0001-86, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Instalação, com prazo de validade até 18/11/2023,em favor de um projeto de agricul-
tura irrigada de 139,15ha, localizado na Fazenda São José II, Zona Rural – Município de Afonso 
Bezerra/RN.

JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

JACQUES CARTIER GOMES DANTAS 10227682475, inscrita sob o CNPJ nº 34.237.671/0001-
92, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERA-
ÇÃO - LRO da atividade de Marcenaria, localizada na Rua Lourival Gurgel, S/N São Bento, 
Janduís - RN.

JACQUES CARTIER GOMES DANTAS
Representante Legal

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

A EOL MARAL I SPE S.A, CNPJ: 33.486.289/0001-50, com endereço no Sítio Estrada dos 
Coqueiros, RN 404, Zona Rural de Areia Branca/RN, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Simplificada- LS 
para Rede de Média Tensão de 34,5 kV, com 7,68 km de extensão, que interligará as Usinas de 
Energia Eólicas Filgueira I e II à SE Carcará II, localizada na Zona Rural de Areia Branca-RN.

Diretor Geral: Robert David Klein

TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL

ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A -, CNPJ 24.743.678/0001-22, torna público que firmou 
com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, o COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal 
através da Autorização nº 20249201913337 com prazo de validade até 01 de Novembro de 
2020, em favor do empreendimento Rede de Média Tensão do Parque Eólico Vila Sergipe III , 
localizado em Vila Sergipe, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A -, CNPJ 24.743.678/0001-22, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença Simplificada, com prazo de validade até 01 de novembro de 2025 em favor 
do empreendimento REDE DE MÉDIA TENSÃO AÉREA EM 34,5kv DO PARQUE EÓLICO VILA 
SERGIPE III, localizada em Vila Sergipe, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A -, CNPJ 24.743.678/0001-22, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença de Simplificado, com prazo de validade até 01 de novembro de 2025 em 
favor do empreendimento REDE DE MÉDIA TENSÃO AÉREA EM 34,5 kV DOS PARQUES 
EÓLICOS VILA PIAUÍ I E II, localizada em Vila Piauí, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL

ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A -, CNPJ 24.743.678/0001-22, torna público que firmou 
com Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal 
através da Autorização nº 20249201904505 com prazo de validade até 28 de agosto de 2020, 
em favor do empreendimento Complexo Eólico Vila Piauí, localizado em Vila Piauí, Zona Rural, 
Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

Central Resources do Brasil Produção de Petróleo LTDA, 52.127.214/0003-99, torna pú-
blico que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:
 Renovação de Licença de Operação com prazo de validade até 14/01/2023 para a linha de 
surgência do poço 7-PML-0035-RN, localizado no campo de Ponta do Mel, município de 
Areia Branca, Rio Grande do Norte-RN;
 Renovação de Licença Operação com prazo de validade até 16/01/2023 para a linha de sur-
gência poço 7-RE-0044-RN, localizado no campo de Redonda, município de Areia Branca, 
Rio Grande do Norte-RN;
 Renovação de Licença Operação com prazo de validade até 17/01/2023 para a linha de 
surgência do poço 7-RE-0045-RN, localizado no campo de Redonda, município de Areia 
Branca, Rio Grande do Norte-RN;

Harvey David Gardner
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VILA PIAUÍ I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A -, CNPJ 30.321.883/0001-00, tor-
na público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação, com prazo de validade até 01 de abril de 
2023 em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Piauí I, localizada em Vila Piauí, Zona 
Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

O número de acidentes 
relacionados ao uso do celular 
está em ascensão, segundo 
estudo publicado na revista 
científica da Associação Mé-
dica Americana. Rosto, nariz, 
orelhas, olhos e pescoço são 
as áreas do corpo que tiveram 
um aumento acentuado de 
lesões nos últimos 20 anos. O 
público mais afetado engloba 
jovens de 13 a 29 anos de ida-
de, que sofreram acidentes 
por se distraírem com o smar-
tphone enquanto dirigiam ou 
enquanto andavam e digita-
vam mensagens.

Os ferimentos mais co-
muns são cortes no rosto e 
cabeça. Depois aparecem na 
lista: contusões, abrasões e 
lesões em órgãos internos. 
Apesar de os acidentes não 
apresentarem necessidade 
de hospitalização e serem 
tratados imediatamente, os 
autores do estudo dizem que 
podem surgir consequên-
cias a longo prazo. Como por 
exemplo cicatrizes no rosto 
provenientes de lacerações 
faciais, que poderiam levar 
a um quadro de ansiedade e 
baixa autoestima, além da 
necessidade de cirurgias es-
téticas.

O estudo teve como foco 
explorar as lesões nas áreas 
do pescoço e cabeça em vez 
de investigar todo o corpo. 
Foi descoberto que até 2007 
esses tipos de ferimentos não 
eram tão comuns. A partir 
daí os casos aumentaram. E 
não por coincidência, a Apple 
lançou o primeiro iPhone no 
mesmo ano.

Celulares já eram comuns 
antes disso, no entanto, os au-
tores do estudo destacam que 
os dispositivos não tinham 
tantas funcionalidades como 
os smartphones atuais. 

A pesquisa indica ainda 
que lesões encontradas em 
crianças de até 13 anos po-
dem ser mecânicas, adquiri-
das por causa do uso constan-
te de celulares. 

Acidentes 
relacionados a 
celular aumentam 
entre os jovens 

Alerta

Publico mais afetado: 13 a 29 anos

Divulgação

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ENERLIFE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, 26.622.667/0001-10, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-Idema a Li-
cença de Instalação, com prazo de validade até 04/12/2023, em favor do Complexo Fotovoltaico 
Mendubim, localizado na zona rural do município Assú-RN

José dos Santos Cerejo - Diretor
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BANCO 24

TZIG
RACIOCINAR

DIURNOFLA
FMARÇOU

GALÃDIRA
DAAEMIA
ELIMINADO

REATARTS
MUDOCIL
BJEAZUL

BADALADAI
ARAMEEDEN

QAIAONE
AUDITORTA

ESSEQUER

Taxa
cobrada
em aero-

portos 

Cobre
(símbolo)

Trata-
mento

dado às
freiras

Equipado
com siste-
ma de com-
putadores

Divisão
da escala
térmica

Usar a
cabeça

(?) x Flu,
clássico
do RJ
(fut.)

Band-(?),
protetor
de ma-

chucados

(?) poucos:
gradual-
mente

Denomi-
nação pa-
ra o ator
bonito

Mulher que
amamen-
ta criança

alheia

Imita a
voz do
gato

Tirado
da com-
petição

Onde
está?
(pop.)

Apelido 
de Luciana

Próprio 
de linha

Daniel Al-
ves, joga-
dor brasi-
leiro (fut.)

A cor do 
cachorri-
nho Bidu

(HQ)

Criatura;
indivíduo

Paraíso
bíblico

Bem-me-
(?), erva
de flores
amarelas 

Som do
sino

Retornar 
(o namoro)
Complexo
vitamínico
contra a
anemia

Meigo;
manso

Em tempo
algum

(?) Paes,
atriz

Região da
cidade

Filhote de
ovelhas

O terceiro
mês

Ladrão
(gíria)

Que se faz
de dia

O antigo 
"ph" (Gram.)

Material
de cercas

Fiscal
contábil

Função de
mucamas
Consoantes
de "dose"

Um, em
inglês
Está
(red.) 

Rachel de
Queiroz,
escritora

Pronome 
demons-
trativo

masculino

3/one. 4/grau. 5/lalau. 6/linear. 7/auditor.

HORÓSCOPO

Seu esforço no serviço deve 
compensar. Vênus favorece os acordos 
e as finanças. Cuidado ao assinar 
papéis. A relação está mais forte e os 
sonhos em comum podem começar a 
se concretizar.

Tenha cuidado com o que posta 
ou comenta nas redes sociais, um 
mal entendido pode afetar até o 
seu serviço. Talvez se interesse por 
alguem que não esperava e que lhe 
mostre o lado positivo da vida. 

Evite gastar por impulso e cuidado 
com negócios muito vantajosos, 
pois pode ter prejuízo. Talvez queira 
mudar de emprego, mas tenha 
certeza do próximo passo. Pode 
surgir lance com amigo(a). Evite 

Seu interior pode estar bagunçado, 
tente diminuir a tensão e refletir 
sobre si. No trabalho, não diga tudo 
que pensa e avalie antes de tomar 
atitudes. A relação deve fluir bem, 
com comunicação e leveza. 

Foque mais em você, evitando que os 
outros te encham com os problemas 
deles. Direcione sua energia para o 
trabalho, organize as tarefas. Se tiver 
um par, abra-se a ele e mostre seu 
lado amoroso.

Se atente a documentos que precise 
assinar hoje. Evite assuntos polêmicos 
em seus contatos pessoais e 
profissionais. Abra mão da razão para 
evitar conflitos com o companheiro(a).

Poderá dividir sua experiência com 
colegas no trabalho. Não abuse 
da saúde exigindo muito da sua 
resistência física. Um programa com 
amigos trará novas energias, ou até 
mesmo uma paixão.

Não hesite em pedir ajuda no serviço, pois 
o trabalho em equipe pode render muito 
mais. Cuide da alimentação para fortalecer 
o organismo. Sua seriedade pode atrair 
um(a) paquera que seja o oposto.

Mudanças leves na rotina 
profissional. Amigos podem cobrar 
atenção, mas seus projetos vão 
exigir entrega. Se já tiver um par, se 
declare com gestos, preparando uma 
comidinha especial, por exemplo.

Procure se concentrar e garimpar, 
dentre os muitos pensamentos, aquele 
que lhe apontará novos rumos na vida. 
Talvez estranhe a carência emocional 
do(a) paquera, mas tenha paciência.

Projetos que tenta pôr em prática 
na carreira poderão ser testados, e 
você mostrará que têm potencial. Seu 
coração pode gostar de mais de uma 
pessoa, mas foque em quem for mais 
responsável.

Hora de mostrar seus talentos na 
área profissional. Assuntos de família 
podem estar no seu radar fortemente 
esses dias; faça o possível para 
resolvê-los sem prejudicar seu 
trabalho. Bom período para paquerar. 

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

Davi é levado para a delegacia. Jorge apoia Estela. Lurdes convida Camila para sair com Thelma e 
Danilo. Davi recusa a ajuda de Vitória. Amanda paga a fiança de Davi, que planeja como libertar os 
outros. Miranda e Matias se amam. Wesley descobre que Jader foi coagido a confessar o assassinato 
de Genilson. Lídia visita Estela e constata seu sofrimento por causa de Raul. Miriam questiona o 
interesse de Wesley em Jader. Penha se irrita ao ver Wesley e Miriam juntos. Raul questiona Vitória 
sobre o passado dos dois. Lurdes pede desculpas a Érica. Álvaro comemora seu filho com Verena.

AMOR DE MÃE

Inês revela a Carlos que João e Shirley jamais lhe entregaram suas cartas. Lola pede que Genu a 
ajude a divulgar seu trabalho. Almeida se desencontra de Clotilde, que desabafa com Lola. Julinho se 
preocupa com a dívida deixada por seu pai. Inês afirma que sabe que Carlos está namorando Mabel. 
Adelaide faz uma proposta para Alfredo, e os dois se divertem. Olga gosta da ideia de Zeca ter uma 
confeitaria com Neves. Justina observa quando Candoca conta seu dinheiro. Carlos comenta com 
Marcelo sobre Inês. Afonso conta a Inês que o namoro de Carlos e Mabel é recente.

ÉRAMOS SEIS

Waguinho sugere a Alice que faça uma campanha na rede social para encontrar alguém 
com o tipo de sangue compatível com o de Gabriela. Luan comenta com Waguinho que está 
se distanciando de Alice. Ramon conta a Tonho que desconfia de que Padre Paulo esteja 
escondendo algo sobre Elias. Marcos avisa a Diogo que Alberto mudou seu testamento e 
manda o advogado ficar longe da família.

Jeff descobre que Mosquito robou o celular de Brenda e vai atrás dele. Bento fica feliz por ter 
conseguido finalmente se entender com João. Para livrar Jeff da gangue de Falcão, Gleyce 
chama a polícia. Vini pergunta se Gabi foi a responsável por organizar a festa e a menina 
nega. Luigi consola Yasmin. Gael e Benício tentam convencer a mãe a alugar a casa para 
Fernanda. Mirela pega Gabriela no flargra, consegue desmascara-la e conta tudo à Ruth. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O fotógrafo Fernando Chiriboga 
lança no próximo dia 17 de dezem-
bro seu 16º livro: “Luz na Terra 
do Sol – Natal e Litoral Potiguar”. 
Com muito profissionalismo, Chi-
riboga revela em mais uma obra 
o amor pela terra potiguar, à qual 
se incorporou com todo o reconheci-
mento de sua cidadania pelos nor-
te-rio-grandenses. O lançamento 
vai acontecer das 18h às 22h, na 
Galeria Fernando Chiriboga, no 3º 
piso do Shopping Midway Mall, em 
Natal.

Terra de muitas belezas, o Rio 
Grande do Norte é revelado na no-
va edição fotográfica com destaque 
para rica variedade de ambientes 
sumamente importantes do ponto 
de vista ecológico, tais como recifes, 
corais, mangues, campos de dunas 
e estuários. Natal também é revela-
da com sua beleza singular, das lin-
das praias que compõem sua paisa-
gem urbana – Ponta Negra, praias 
da Via Costeira, Miami, Areia 
Preta, Praia dos Artistas, Praia do 
Meio, Praia do Forte e Redinha – 
possuem irresistível encanto que 
seduz moradores e visitantes, e ne-
les provoca o desejo de conhecer as 
demais belezas do litoral potiguar.

O livro ‘Luz na Terra do Sol – 
Natal e Litoral Potiguar’ revela as 
belezas do Litoral Oriental, deli-
mitado ao sul pela praia de Sagi, 
que fica na divisa com a Paraíba 
e pertence ao município de Baía 
Formosa. Ao norte está delimitado 
pela Ponta do Calcanhar, no mu-
nicípio de Touros. Estende-se por 
166 quilômetros e compreende os 
municípios de Baía Formosa, Can-
guaretama, Tibau do Sul, Senador 
Georgino Avelino, Nísia Floresta, 
Parnamirim, Natal, Extremoz, 
Ceará-Mirim, Maxaranguape e 
Rio do Fogo. O Litoral Setentrional 
também é destaque com o limite 
a leste pela Ponta do Calcanhar 
e a Oeste pela praia de Tibau, na 
divisa com o Ceará. Abrange os 
municípios de Touros, São Miguel 

do Gostoso, Pedra Grande, São 
Bento do Norte, Caiçara do Norte, 
Galinhos, Guamaré, Macau, Porto 
do Mangue, Areia Branca, Grossos 
e Tibau. 

Retratando paisagens urbanas 
e costeiras, o livro ‘Luz na Terra 
do Sol – Natal e Litoral Potiguar’ 
que chega com duas opções de ca-
pa, busca fazer um registro do belo 
patrimônio – testemunho das ri-
quezas da terra potiguar – e desta 
forma contribuir para a conscienti-
zação da necessidade de sua preser-
vação como importante legado para 
as futuras gerações.

O autor - Fernando Chiriboga é 
fotógrafo profissional, especializado 
em fotografia de natureza e aven-
tura, suas grandes paixões. Equa-
toriano de nascimento mudou-se 
para Natal em 1985 e passou a 
estudar Arquitetura na UFRN. Há 
20 anos dedicado à fotografia, vem 
percorrendo o Brasil, sobretudo o 
Nordeste, retratando suas belezas 
e sua diversidade. Fernando tem 
participado de várias exposições 
fotográficas no Brasil e no exterior 
e suas fotografias têm sido pre-
miadas em importantes concursos. 
Com 15 livros já publicados, lança 
agora o 16° de sua carreira, mais 
uma vez homenageando a bela 
terra potiguar que generosamente 
o acolhe ao longo desses 34 anos. 
Atualmente possui uma galeria 
de fotografia no 3° piso do Midway 
Mall, em Natal, na qual expõe qua-
dros e livros de sua autoria. 

Fernando Chiriboga lança novo 
livro revelando belezas do RN

Turismo 

Experiente fotógrafo retrata cenários do litoral 
capazes de surpreender até mesmo os potiguares 

Livro revela as belezas do Litoral Oriental, delimitado pelas praias de Sagi e Ponta do Calcanhar

Chiriboga lança seu 16º livro de fotografias

Fernando  Chiriboga / Divulgação 
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Dois dias após a derrota e o re-
baixamento do Cruzeiro no Brasi-
leirão, o consórcio que administra 
o Mineirão apresentou os resulta-
dos de uma vistoria preliminar no 
estádio. Citando danos em diver-
sas estruturas da arena, a empre-
sa contabilizou prejuízo de R$ 300 
mil, valor que deve ser bancado 
pelo Cruzeiro, time mandante da 
partida.

A partida, que contou com vi-
tória do Palmeiras por 2 a 0, foi 
marcada por diversas confusões 
nas arquibancadas do Mineirão. 
Somente a torcida do Cruzeiro es-

tava presente no local por decisão 
anterior da Justiça. Insatisfeitos 
com a derrota, que decretou o re-
baixamento da equipe mineira 
para a Série B, torcedores inicia-
ram brigas e depredaram parte da 
estrutura da arena.

De acordo com a Minas Arena, 
consórcio que administra o está-
dio, foram contabilizados danos 
em 24 televisores, em 6 câmeras 
de segurança, 2 totens e cancelas 
de estacionamento, 30 portas, dois 
banheiros inteiros, oito vidros de 
guarda corpo, 30 granitos das 
divisórias dos banheiros, 10 bebe-

douros e 60 lixeiras. Além disso, 
460 cadeiras foram totalmente 
quebradas.

“Todos os reparos já estão em 
andamento, porque essa engrena-
gem não pode - e não vai - parar de 
girar. Em uma vistoria preliminar, 
a estimativa do prejuízo do ocorri-
do na partida entre Cruzeiro e Pal-
meiras é de aproximadamente R$ 
300 mil”, apontou comunicado da 
concessionária.

“Serão compartilhados com o 
clube relatórios e orçamentos deta-
lhados para que a restauração dos 
nossos espaços seja rapidamente 

executada - com o custo mais en-
xuto possível e sempre em linha 
com os padrões de contratação do 
Mineirão, que hoje apresenta um 
dos custos operacionais mais bara-
tos do País.”  

Curiosamente, a estimativa 
dos prejuízos equivalem ao valor 
arrecadado pelo clube mineiro com 
o ingressos do jogo: R$ 307.703,00.

No mesmo comunicado, a con-
cessionária informou que todas as 
imagens da confusão captadas pe-
las câmeras de segurança durante 
o jogo de domingo já foram encami-
nhados às polícias Civil e Militar. 

Depredação no Mineirão após derrota vai custar cerca de R$ 300 mil ao Cruzeiro Partida, com vitória do Palmeiras, foi marcada por diversas confusões na arquibancada

Após queda do Cruzeiro, Mineirão revela 
danos e estima prejuízo em R$ 300 mil
Estádio contabiliza prejuízo com vandalismo do último domingo e inicia obras para reparos;  entre 
outras coisas, foram contabilizados danos em 24 televisores e 6 câmeras. Clube vai bancar as despesas

Vandalismo

Divulgação/Mineirão Twitter/Mineirão                                

O fato de o Real Madrid já 
estar classificado para as oita-
vas de final da Liga dos Cam-
peões da Europa não tira a 
importância da partida contra 
o Brugge, na Bélgica, nesta 
quarta-feira, às 17 horas (de 
Brasília), pela sexta e última 
rodada da fase de grupos. Ao 
menos é o que pensa o técnico 
francês Zinedine Zidane.

Na entrevista coletiva 
prévia à partida, o treinador 
classificou o jogo como amisto-
so, mas disse que seus coman-
dados tratarão o duelo com se-
riedade. A equipe espanhola é 
a vice-líder do Grupo A, com 
oito pontos, e o Brugge, tercei-
ro colocado com três, busca a 
vitória para ir à Liga Europa.

“A mensagem é sempre 
a mesma e queremos fazer 
um bom jogo. Nada mais. Eu 
não gosto de amistosos. É um 
jogo da Liga dos Campeões e 
jogamos pela nossa imagem”, 
afirmou Zidane. “Sempre que-
remos jogar um bom futebol 
e continuar com nossa boa 
dinâmica e sequência. Não 
por causa do resultado, que 
é uma consequência do nosso 
bom jogo, mas queremos jogar 
bem e fazer as coisas bem. Se 
não pensarmos assim, iremos 
mal”, continuou.

O clássico contra o Bar-
celona novamente foi assun-
to na entrevista coletiva de 
Zinedine Zidane nesta terça-
-feira. O jogo foi remarcado 
para o próximo dia 18, quar-
ta-feira, em razão da série de 
protestos na Catalunha que 
pedem a independência da 
região.

Zidane desconversou so-
bre o clássico, dizendo que 
seu grupo está focado no 
confronto diante do Brugge. 
“Não sei nada sobre o clássico 
e o que me interessa é o jogo 
de amanhã (quarta-feira). É a 
única coisa que está em nos-
sas cabeças. O resto virá e te-
remos tempo para conversar 
sobre isso”, declarou o treina-
dor. Ele não comentou sobre 
os protestos e a conotação 
política das manifestações. 
Apenas afirmou que nada o 
amedrontava quando estava 
em campo”, disse.

“Há coisas que você não 
pode controlar. A única coisa 
que podemos controlar é o 
futebol. Há muitas opiniões 
e eu não me meto”, pontuou. 
“No campo, nunca senti medo. 
Quando o jogo começa nunca 
tive medo de jogar”, garantiu 
Zidane.

Zidane garante 
seriedade do Real: 
“Jogamos pela 
nossa imagem”

Liga dos Campeões

O vice-presidente geral e 
jurídico do Flamengo, Rodrigo 
Dunshee, disse que o clube vai re-
correr da decisão da 1ª Vara Cível 
do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, que obriga o rubro-negro 
a pagar R$ 10 mil mensais para 
cada família vítima na tragédia 
do CT Ninho do Urubu. De acor-
do com o dirigente, o Ministério 
Público não tem “direito de entrar 
com ação”.

“Se quiserem fazer um acordo 
para receber mais, nós faremos 
acordo. Mas não reconhecemos 
no Ministério Público direito de 
entrar com ação. Proposta excep-
cional, muito boa, mas às vezes 
tem gente que quer tirar mais. 

Chegamos em um patamar que 
não temos como chegar para uma 
(família) e falar: ‘você que fechou 
vai ganhar menos’”, explicou o di-
rigente, durante a premiação para 
os melhores do Campeonato Bra-
sileiro, no Rio de Janeiro.

Na semana passada, a 1ª Vara 
Cível do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro determinou que o 
clube pagasse o valor para as fa-
mílias dos 13 garotos envolvidos 
na tragédia - 10 mortos e 3 feridos. 
A ação, que partiu da Defensoria 
Pública e do Ministério Público es-
taduais, pede também a interdição 
do Ninho do Urubu e o bloqueio de 
ativos do Flamengo. Tais pedidos 
já foram indeferidos. Ação pede também a interdição do Ninho do Urubu e o bloqueio de ativos do Flamengo

Fla recorrerá de decisão favorável às 
famílias da tragédia no Ninho do Urubu 

Justiça

Ricardo Moraes 


