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Ministro do STF libera investigação 
sobre caixa 2 de Onyx Lorenzoni
Pesam sobre futuro ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro 
(PSL) o relato e planilhas dando conta de pagamentos de 
R$ 100 mil em 2012 e R$ 200 mil em 2014.
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MAX: 32 ºC 
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EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

AVALIAÇÃO 04

Benes cobra de Fátima Bezerra 
enxugamento da gestão pública
Para deputado federal eleito, se a governadora eleita não 
fizer um profundo enxugamento, será impossível resolver os 
problemas financeiros do Estado.
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RN volta à liderança nas 
exportações de pescado

Obra no Gancho de Igapó 
será concluída em 2019

Um total de 35 mil toneladas, sendo 20 mil de peixes e 15 mil de camarões. Apesar da seca e demais 
fatores climáticos, este deve ser o resultado das exportações de pescados do Estado no ano que vem.

Projeto contempla a construção de um viaduto e túnel 
dois ramos para facilitar trânsito na Zona Norte de Natal.

NO NORDESTE 10

MOBILIDADE 08

Trecho, que serve de entroncamento para BRs 101 e 406, tem tráfego constante

José Aldenir / Agora RN FISCO 02

Governadora eleita e novo secretário

Fátima Bezerra / Assessoria
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Fátima anuncia 
auditor fiscal como 
titular da Tributação 
do próximo governo
Carlos Eduardo Xavier terá o 
objetivo de otimizar recolhimento 
das receitas sem subir impostos 
e aperfeiçoar instrumentos de 
combate à sonegação.

JULGAMENTO 08

Autor de atentado 
contra promotores, 
Guilherme Wanderley 
vai à júri popular dia 11

Em 24 de março de 2017, Guilherme 
Wanderley atentou contra a vida dos 
promotores de Justiça Rinaldo Reis 
Lima, Wendell Beetoven Ribeiro Agra e 
Jovino Pereira da Costa Sobrinho.
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Não cortar contra cortar

A semanas de sua posse como nova governadora, Fátima Bezerra 
insiste no princípio de não demitir servidores, a despeito da 
péssima situação financeira do Estado. Isso a deixa com a 

incumbência de produzir uma alternativa complexa: cortar apenas 
cargos de confiança que, todos sabemos, por si só não resolverão 
o problema. A própria Fátima se encarregou de expressar sua 
preocupação recentemente ao declarar que a situação das contas 
estava muito pior do que ela supunha – algo difícil de acreditar, uma 
vez que o déficit vem sendo exaustivamente discutido desde janeiro 
deste ano, quando o governador Robinson resolveu tardiamente 
escancarar a situação. Seja como for, o que há é uma divergência 
retórica entre o que a futura governadora pensa em fazer contra o que 
ela terá de fazer para enfrentar os próximos quatro anos pela frente.

>> Mudança. Se a eleição do novo 
Conselho Deliberativo do Sebrae 
RN, que conduziu Marcelo Queiroz 
à presidência, não trouxe uma 
boa notícia para o funcionário de 
carreira Eduardo Viana, substituído 
na diretoria de Operações pelo 
engenheiro Marcelo Toscano, 
tampouco não foi alvissareira para 
João Hélio Cavalcanti, reconduzido 
para a Diretoria Técnica da casa.

>> Sem mudar. João Hélio já 
ocupava o cargo para o qual foi 
reconduzido agora desde 2005, do 
qual se licenciou para participar 
da campanha da governadora 
eleita Fátima Bezerra, de quem 
aspirava ser o vice-governador. No 
fim das contas, sem conseguir o que 
desejava, João Hélio voltou para o 
bom o velho posto de diretor técnico 
do Sebrae do RN. Não ocupará, 
portanto, nenhum cargo no novo 
governo.

>> Estratégia. Candidato a 
deputado estadual mais votado em 
Parnamirim nas eleições de outubro, 
o vereador Abidene Salustiano 
(PSC) é cotado para assumir 
um cargo no primeiro escalão da 
gestão do prefeito Rosano Taveira 
(PRB). A possível convocação para 
uma secretaria é vista como uma 
estratégia de Taveira para garantir 
Abidene como aliado, haja vista que 
o vereador é potencial candidato ao 
Executivo em 2020 e pode ameaçar a 
reeleição do atual prefeito.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“O que vale agora 
são os interesses da 

população do Rio 
Grande do Norte”
Benes Leocádio, deputado federal

eleito em entrevista à 96 FM

>> Substituição. Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) 
elegeu nesta terça-feira, 
4, seu novo presidente 
para o biênio 2019/2020. 
O conselheiro Poti Júnior 
assume no lugar do também 
conselheiro Gilberto Jales. A 
vice-presidência  será ocupada 
pela conselheira Adélia Sales. 
Os novos integrantes da Mesa 
Diretora serão empossados em 
solenidade que será realizada 
em janeiro próximo.

>> Charme burguês. O futuro 
senador na vaga da governadora 
eleita Fátima Bezerra, economista 
Jean Paul Prates, ainda deixa 
dúvidas indeléveis nas hostes 
petistas a começar por seu estilo 
contrastante. Já fotografado 
envergando elegantes chapéus 
panamás ou fumando charutos 
cubanos. Para muitos petistas, ele 
continua sendo um “alienígena” 
pelos modos burgueses ou pela barba 
sempre muito bem aparada.

>> Novos ares. Ele, é claro, nega 
e já até tirou satisfação com o 
jornalista que escreveu sobre isso 
numa revista de circulação nacional. 
Há quem diga, no entanto, que 
esse alinhamento incondicional 
às plataformas petistas têm prazo 
de validade contado nos próximos 
quatros anos em que estiver 
ocupando a vaga herdada no Senado 
da República. O tempo dirá.

>> Qualificação. O Centro de 
Educação e Pesquisa em Saúde 
Anita Garibaldi (CEPS), unidade 
do Instituto Santos Dumont (ISD), 
em Macaíba, tem se tornado cada 
vez mais referência em sua área de 
atendimento. Prova disso é a busca 
por qualificar cada vez mais sua 
equipe. A mais recente foi a médica 
obstetra Larissa Cynthia Rodrigues, 
que obteve o título de mestre em 
trabalho com orientação do professor 
Reginaldo Freitas Júnior, diretor de 
ensino e pesquisa do ISD.

TCE / Assessoria
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SECRETARIADO

Fátima anuncia auditor 
fiscal como futuro
titular da Tributação

A governadora eleita do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), anunciou nesta terça-feira, 
4, que o auditor fiscal Carlos 
Eduardo Xavier será o secretário de 
Tributação do seu governo.

“O trabalho do nosso 
competente quadro de auditores 
será essencial para, sob o comando 
de Carlos Eduardo Xavier, realizar 
um conjunto de medidas para 
garantir a retomada do equilíbrio 
financeiro e o pagamento dos 
servidores em dia”, disse Fátima.

O futuro secretário da 
Tributação disse que sua gestão 
terá o objetivo de otimizar o 
recolhimento de receitas sem 
aumentar os impostos, aperfeiçoar 
os instrumentos de combate à 
sonegação, elevar o percentual de 
recuperação da dívida ativa, além 
de realizar ações conjuntas com a 
Procuradoria Geral do Estado. l

Fátima Bezerra / Assessoria

Fátima e Carlos Eduardo Xavier
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SEGUNDOS
EM QUINZE

Câmara homenageia
os 60 anos da UFRN
Por proposição do vereador Ney 
Lopes Júnior (PSD), a Câmara 
realizará nesta quinta-feira, 6, às 
18h30, sessão solene em alusão 
aos 60 anos da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte.

José Aldenir / Agora RN
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Fachin autoriza investigação 
sobre suposto caixa 2 de Onyx

FUTURO MINISTRO

Luís Macedo / Câmara dos Deputados

Ministro do Supremo manda abrir petição autônoma específica para 
analisar acusações de delatores da JBS contra futuro ministro da Casa Civil

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal Edson Fachin atendeu a 
pedido feito pela Procuradoria-Geral 
da República e determinou nesta 
terça-feira, 4, a abertura de uma 
petição autônoma específica para 
analisar as acusações de caixa 2 fei-
tas por delatores da JBS ao futuro 
ministro da Casa Civil do governo 
Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS), e a outros dez parlamen-
tares que prosseguirão com foro em 
2019. A petição autônoma é uma 
fase anterior à instauração do inqué-
rito, quando o parlamentar passa a 
ser formalmente investigado. Nela, 
já é possível pedir medidas de inves-
tigação.

Pesam sobre Onyx o relato e pla-
nilhas dando conta de pagamentos 
de R$ 100 mil em 2012 e R$ 200 mil 
em 2014. O deputado federal admi-

tiu em entrevista radiofônica ter re-
cebido R$ 100 mil e pediu desculpas. 
Em sua decisão, Fachin determinou 
que as novas petições sejam subme-
tidas à livre distribuição entre os 
ministros – à exceção de Dias Toffoli, 
que preside a Corte – para que um 

relator seja escolhido.
Na manifestação enviada pela 

PGR ao Supremo na semana passa-
da, Raquel Dodge pediu a separação 
dos trechos das delações da JBS 
sobre caixa 2 específicos sobre dez 
autoridades que eram deputados e 
senadores à época dos fatos narrados 
e que seguirão com prerrogativa de 
foro em 2019. Eles serão alvo de pro-
cedimentos semelhantes, que podem 
resultar na abertura de inquérito ou 
em formulação de denúncia.

Além de Onyx, estão na lista seis 
deputados federais: Paulo Teixeira 
(PT-SP), Alceu Moreira (MDB-RS), 
Jeronimo Goergen (PP-RS), Zé Silva 
(SD-MG), Marcelo Castro (MDB-PI), 
Welington Fagundes (PR-MT); e 
três senadores: Ciro Nogueira (PP-
-PI), Renan Calheiros (MDB-AL) e 
Eduardo Braga (MDB-AM). l

Onyx será ministro de Jair Bolsonaro

COBRANÇA

Kelps critica demora de 
Fátima em apresentar 
“plano governamental”

O deputado estadual Kelps 
Lima (Solidariedade) criticou a 
governadora eleita do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
pelo que classificou como demora 
na apresentação de um “plano 
governamental”.

“A grande apreensão das 
pessoas é saber quais serão os 
projetos que a nova governadora 
irá fazer para resolver a situação 
da previdência e pagar os salários 
atrasados, por exemplo”, observou.

“A impressão que dá é que 
ela não tem propostas precisas”, 
emendou o parlamentar, sobre a 
ausência de projetos. l

João Gilberto / ALRN

Deputado estadual Kelps Lima
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Palanque foi “desmontado” e “valem 
agora os interesses do RN”, diz Benes

AVALIAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Deputado federal mais votado nas últimas eleições analisa que governadora eleita Fátima Bezerra 
terá de enxugar a máquina se quiser ter condições de governar a partir de 1° de janeiro de 2019

Deputado federal mais votado 
na eleição deste ano no Rio Gran-
de do Norte, o ex-prefeito de Lajes 
e ex-presidente da Federação dos 
Municípios Benes Leocádio (PTC) 
engrossou o coro dos que acham 
que, se a governadora eleita Fátima 
Bezerra (PT) não fizer um profundo 
enxugamento da máquina pública, 
será impossível resolver os proble-
mas financeiros do Estado.

“Se ela não adequar a máquina 
às despesas, não conseguirá colocar o 
trem nos trilhos”, aconselhou Benes 
nesta terça-feira, 4, em entrevista 
à 96 FM, ao expressar uma posição 
de absoluta neutralidade entre os 

governos estadual e federal, mesmo 
depois do apoio formal que prestou 
à candidata do PT no segundo turno.

Para ele, que depois do pleito 
chegou a ser recebido pelo presiden-
te eleito Jair Bolsonaro, “o palanque 
já foi desmontado e o que valem ago-
ra são os interesses da população do 
Rio Grande do Norte”.

O político lembrou que o eleitora-
do nordestino elegeu em peso nomes 
de oposição ao presidente eleito e 
que, nem por isso, deve-se se abrir 
divergências desnecessárias, espe-
cialmente tendo em vista os proble-
mas vividos por estados e municípios 
brasileiros. l

Sobre um novo pacto federativo 
acenado pelo presidente eleito Jair 
Bolsonaro, Benes Leocádio disse 
tratar-se de uma tese antiga já de-
fendida por inúmeros políticos no 
passado. Mesmo assim, confessou 
estar esperançoso em relação a esse 
novo aceno. “É preciso, no entanto, 
que todos cumpram a sua parte, es-
tados e municípios, fazendo o dever 

de casa, adequando seus custos às 
despesas”, lembrou.

Sobre a recente e abrupta saída 
dos médicos cubanos do programa 
Mais Médicos, Benes afirmou que 
as vagas deixadas não estão sendo 
ocupadas como deveriam, apesar 
do número elevado de inscrições.

“O resultado mais visível foi 
uma grande migração de profissio-

nais do programa Saúde da Famí-
lia para o Mais Médicos, em que o 
salário, de R$ 11.800,00, é maior 
e, ao contrário do que acontece no 
Saúde da Família, livre de impos-
tos”, ressaltou.

“Acho que o governo federal 
deveria revisar essa situação como 
um todo, já que aqui no RN os 130 
médicos cubanos foram substitu-

ídos 98 profissionais do Saúde da 
Família”, afirmou.

Para o futuro deputado mais 
bem votado do RN, apesar das 
divergências ideológicas entre a 
governadora e o presidente eleitos, 
o governo central não terá a “cora-
gem” para virar as costas para a 
região. “Não acredito nessa possibi-
lidade”, acentuou. l

Ex-prefeito disse que parlamentares não devem abrir divergências desnecessárias

“Mais estados do que municípios”, frisou Benes

INDICAÇÕES

Cargos no RN serão definidos após 
fechamento de ministério, diz Girão

O general da reserva Girão Mon-
teiro, deputado federal eleito pelo 
PSL, adiantou que o processo de es-
colha dos nomes que ocuparão os car-
gos federais no Estado só começará a 
ser feito quando o presidente eleito 
Jair Bolsonaro finalizar a escolha dos 
ministros. O general minimizou tam-
bém o que políticos do Nordeste têm 
dito fora do estado: que o governo não 
tem política para a região.

De acordo com o general Girão, o 
próprio presidente Jair Bolsonaro já 
disse que a região Nordeste “é a me-
nina dos seus olhos” e que quem não 
a enxerga como uma questão estra-
tégica não poderá falar em desenvol-

vimento do Brasil. “Existe uma certa 
ansiedade, mas estamos conduzindo 
esse processo com calma e raciona-
lidade. É importante que fique claro 
que fomos eleitos porque as pessoas 
não querem mais a política do toma 
lá, dá cá”, frisou Girão.

Para o general, que confirmou 
participação na escolha dos nomes 
para o Rio Grande do Norte, não se 
pode esquecer que o PSL foi bem vo-
tado em todo o Nordeste. O general 
criticou a postura desses políticos 
– no caso, do Estado – que não lu-
taram pela duplicação da BR-304 e 
nem tampouco foram atrás de obras 
da transposição do Rio São Francis-

co. “Nestes dois casos, esses políticos 
ficaram olhando a obra passar. Não 
há 3º turno das eleições e tem gente 
que não aceita ainda a vitória de Bol-
sonaro”, apontou Girão.

Na avaliação do general Girão, 
está chegando o momento de go-
vernar o Brasil e cumprir o que foi 
exigido nas urnas. Sobre a indicação 
de cargos federais para o Estado, o 
deputado pediu cautela. “Vamos 
conversar com todos os setores da 
política porque precisamos respeitar 
a pluralidade dos resultados. Nomes 
para o Rio Grande do Norte estão 
sendo avaliados e na hora certa 
anunciaremos”, detalhou Girão. lDeputado eleito participará de indicações

José Aldenir / Agora RN
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João Patriota recebe homenagem 
post mortem da Faern na quinta

EMPRESARIADO

Arquivo pessoal

Comenda, que distingue os bons serviços de pessoas ligadas às áreas de 
produção, política, acadêmica e comunicação, será entregue em solenidade

O empresário João Patriota, fa-
lecido este ano, será um dos quatro 
homenageados pela Federação da 
Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio 
Grande do Norte (Faern) nesta quin-
ta-feira, 6, no Boulevard Recepções, 
por meio da família, com a Medalha 
do Mérito Rural Senador Moacyr 
Duarte, destinada a personalidades 
que se destacaram a favor da ativi-
dade rural potiguar.

A comenda, que distingue os 
bons serviços de pessoas ligadas às 
áreas de produção, política e acadê-
mica, este ano também será entre-
gue ao jornalista Woden Madruga, 
que tem mais de 60 anos de ativida-
de na comunicação. Além dele, rece-
berão a homenagem o secretário de 
Agricultura do Rio Grande do Norte, 
Guilherme Saldanha, e o pesquisa-
dor Adriano Rangel.

Todo ano, um palestrante de re-
nome é convidado para falare o nome 
da vez é do ex-ministro da Agricultu-
ra do governo Ernesto Geisel (1974 a 

1979) Alisson Paulinelli.
Ainda no evento, o presidente da 

Faern, José Vieira, fará um pronun-
ciamento otimista para 2019. l

Empresário João Dinarte Patriota faleceu este ano; família vai receber comenda

IRREGULAR

TRE condena Robinson 
a pagar R$ 7,5 mil por 
outdoor em anel viário

O Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte (TRE-RN) 
condenou o governador Robinson 
Faria (PSD) ao pagamento de uma 
multa no valor de R$ 7.500,00, 
pelo que considerou propaganda 
institucional ilegal na campanha.

Conforme relatado, 
foram afixados nove outdoors 
institucionais do Governo do Estado 
no anel viário que dá acesso ao 
Aeroporto Internacional de São 
Gonçalo do Amarante.

Como Robinson Faria estava 
candidato à reeleição, a atitude foi 
julgada como irregular. l

José Aldenir / Agora RN

Governador ficou em 3° lugar
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Amigos tentam ‘saída honrosa’ 
para Magno Malta

Amigos e aliados tentam uma “saída honrosa” para o 
senador Magno Malta (PR-ES), que não foi reeleito e ainda 
aguarda convite para o ministério de Jair Bolsonaro, cuja 

candidatura ele apoiou solitariamente no Senado desde o primeiro 
momento. O senador capixaba adoraria ser embaixador do Brasil 
em Israel, mas o presidente está decidido a enviar diplomata de 
carreira comprometido com a nova política externa.

>> EBC como opção
Se não for possível acomodar 
Magno Malta no comando de 
ministério, ele poderá ser convidado 
a presidir a estatal de Comunicação 
EBC.

>> Pasta descartada
Magno era “pule de dez” para 
o primeiro escalão, cotado para 
eventual Ministério da Família, 
afinal descartado. Mas ainda tem 
esperança.

>> Frituras e dossiê
Magno Malta foi “fritado” pelo 
entorno de Bolsonaro, enciumado 
com sua proximidade. Teve até 
dossiê da área militar contra o 
senador. 

>> Sem compromisso
O senador capixaba apoia 
Bolsonaro desde 2011. Mas o 
presidente eleito já explicou que 
não assumiu compromisso “com 
ninguém”.

>> Primeiro os meus
O deputado gaúcho Alceu 
Collares (PDT) discursava 
contra mais um aumento para 
os deputados quando ouviu o 
aparte de Philemon Rodrigues 
(PTB-PB):
- Se não quer o aumento, faça 
doação para entidades de idosos 
da Paraíba.
- Isto é jeito de fazer aparte, deputado? – estraçalhou Collares – Se é de dar para 
os seus velhinhos, dou antes para os meus.
O plenário foi às gargalhadas.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ “Cansei de 

tomar bola nas 
costas”

Sergio Moro explicando 
por que trocou o Judiciário 

pelo Executivo

>> Dois séculos em cana
Se reencarnação existe mesmo, 
haveria uma grande chance de o 
ex-governador Sérgio Cabral re-
encarnar no xilindró várias vezes. 
Após a condenação de ontem a 14 
anos, já totaliza quase 198 anos 
na prisão.

>> Já vão tarde
Impressionantes 70.8% da 
população aprovam a saída dos 
médicos cubanos, segundo levan-
tamento do Paraná Pesquisas 
junto a 2.138 pessoas no País. 
Para 56,7%, os médicos brasilei-
ros são melhores.

>> Latam, melhor evitar
A Latam extraviou as malas de 
um leitor da coluna, que desem-
barcou em Paris, entre 9 e 12 
graus, sem roupas para trocar. 
E o pior é que a empresa aérea 
não localiza as malas, nem dá 
satisfação. 

>> Netas de deputado preso 
se demitem de Suape
Três netas do ex-deputado Pedro 
Corrêa (PP) pediram demissão 
nesta segunda (3) da estatal 
Porto de Suape, do governo de 
Pernambuco, um dia após esta 
coluna revelar a que tinham 
sido nomeadas, com os respec-
tivos namorados, para caros de 
confiança. Corrêa foi condenado 
e preso nos escândalos de 
corrupção do Mensalão e do 
Petrolão, os maiores da História. 
O governador Paulo Câmara se 
finge de morto. A alegação da 
sua assessoria beira o deboche: 
“Suape tem autonomia”.

>> Tutti buona gente
Presidente de Suape, Carlos 
Villar foi indicado pelo enrolado 
deputado Eduardo da Fonte (PP-
-PE), muito influente no governo 
de Pernambuco.

>> Faltou contar
Em nota, Suape garantiu que no-
meações têm “critérios técnicos”, 
mas não elucidou a assombrosa 
qualificação das netas de Pedro 
Corrêa.

>> Um recordista
Pedro Corrêa foi condenado à 
prisão em dois dos maiores escân-
dalos de corrupção da História: 
o Mensalão e o Petrolão da Lava 
Jato.

>> Vice não tem cargo, nem 
poder
Hamilton Mourão parece haver 
entendido que o melhor vice é 
discreto, não opina, exceto para 
cumprir missão do titular. Sua 
proposta de um “centro de gover-
no” pegou muito mal no entorno e 
filhos do presidente Jair Bolsona-
ro. Soou como tentativa de tutela 
do capitão pelo general.

Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do RN

ARTIGO

A nação é as tradições, costumes e 
cultura que formam um povo, diz Roger 
Scruton, e são fatores da unidade e orgulho 
desse povo. O Estado nacional com sua 
organização e monopólio da violência é o 
grande responsável pela vida em sociedade 
administrável. O poder surge naturalmente 
nas relações humanas. Todo indivíduo ou 
instituição é dotado de personalidade, com 

Delírios da Esquerda
direitos e deveres, onde houver atuação 
haverá responsabilidade. O poder das insti-
tuições ou o sistema é consensual, ou aceito 
pela larga maioria. Destacam-se como de-
sejáveis governo responsável, autonomia 
e personalidade nas instituições, estado de 
direito, sociedade civil organizada, interação 
livre de indivíduos, mediada pelos costumes, 
tradições, respeito à autoridade e às leis. O 

meio cultural em que gravita a esquerda 
identifica o poder, a propriedade, a família, 
a cultura, o estado, a religião, a língua, a 
moral vigente e até o judiciário como fon-
tes de opressão e obstáculos à realização 
do indivíduo. O intelectual de esquerda se 
julga um libertário, que deseja justiça social. 
Seu apelo dramático gera o fanatismo, 
para atingir seus objetivos é necessário 
aparelhar as instituições e subverter seu 
sentido, remodelando-as de acordo com 
os interesses doutrinários. Liberdade e 
igualdade seriam compatíveis nesse novo 
sistema, mas onde ele se implantou, como 
viu e sentiu Vladimir Tismaneanu, gerou um 
poder e uma opressão incomparáveis, com 
crimes de extermínio monstruosos. A crença 
no determinismo social e econômico levou à 
necessidade de eliminar quem se confron-
tasse com o pensamento único e o poder 
total, que faria nascer a humanidade nova. A 

sedução do encanto ideológico se deu pelo 
mito do igualitarismo, luta contra a injustiça, 
oportunidade de prosperidade, liberdade e 
igualdade ao alcance, pela derrubada de um 
sistema visto como baseado na exploração, 
na dominação e na alienação. A verdadeira 
democracia surgiria do esmagamento da 
democracia, instalação da ditadura do prole-
tariado e dissolução do indivíduo autônomo, 
para a criação do corpo social homogêneo. 
Quando em 1989, os regimes comunistas 
caíram no leste europeu, e a União Sovi-
ética se dissolveu em 1991,  deu-se conta 
do resultado dessa utopia, extermínio em 
massa, cem milhões de mortos, opressão, 
dores, sofrimentos. A intelectualidade de 
esquerda hoje se articula em mitologias 
políticas alternativas, unificadoras de um 
discurso fácil de reconhecer, como parte de 
comunidades vagamente definidas ética e 
politicamente, as chamadas minorias.

Divulgação/ Governo de Transição



7CIDADESQUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br05.12.2018

Servidores vivem drama por falta de 
pagamento no Rio Grande do Norte

ATRASOS

José Aldenir / Agora RN

Sem perspectivas para receber o 13º salário de 2018 e o mês de dezembro, os funcionários estaduais 
mudam a rotina para compensar a falta de recursos; Estado busca meios para quitar folha salarial 

Sem dinheiro em caixa para 
pagar os salários do 13º salário de 
2018 e a folha do mês de dezembro, 
o governo do Rio Grande do Norte 
impõe uma rotina de restrições aos 
servidores ativos e aposentados da 
rede pública estadual. Os atrasos nos 
vencimentos, que ocorrem há dois 
anos, afetam diariamente o dia a dia 
de 94 mil pessoas com contracheques 
vinculados ao Estado. 

Após os atrasos se tornarem 
constantes, a aposentada Fátima 
Costa, 65 anos, cortou cartões de cré-
dito, evita compras parceladas e só 
adquire no mercado produtos essen-
ciais. “Nunca vi isso em toda a minha 
vida. É uma situação deprimente 
para todos os servidores públicos do 
Rio Grande do Norte”, diz ela.

Ela trabalhou por 40 anos na 
Secretaria Estadual de Educação. 
“Fui professora por mais de 25 anos 
na Escola Estadual Floriano Caval-
canti, na zona Sul de Natal, e no 
meu contracheque era retirado, re-
ligiosamente, a contribuição para a 
aposentadoria. Só que o governo não 
está cumprindo com a obrigações, e 
eu sou obrigada a equilibrar meus 

gastos para sobreviver”, relata.
De acordo com dados do Fórum 

de Servidores do Estado, entidade 
que congrega diversos sindicatos do 
funcionalismo estadual, o atraso do 
pagamento de salário de dezembro e 
do 13º salário vai retirar R$ 1 bilhão 
de circulação da economia do Rio 
Grande do Norte.

A rede estadual é formada por 52 
mil funcionários ativos e outros 42 
mil pensionistas. A área com o maior 

número de servidores é a educação, 
com 21.167 funcionários. Em segun-
do lugar, está a saúde, com 12.540 
profissionais. O terceiro posto fica 
com a Polícia Militar, que contabiliza 
7.590 pessoas.

A enfermeira Benádia Medeiros 
Nunes, de 51 anos, está mergulhada 
em dívidas. Sem previsão para rece-
ber o salário de dezembro e o 13º de 
2018, ela ainda não sabe o que vai fa-
zer para pagar as contas para o início 

de 2019. “Sorte que tenho outro em-
prego. Eu estaria pior se não tivesse 
outra fonte de renda. E agora que 
eu esperava receber, pelo menos, o 
13º de 2017 para tentar respirar um 
pouco, acho que também não vai ser 
pago.  É difícil, principalmente para 
quem só tem essa fonte de renda”, 
informa ela.

Segundo o governo do Estado, 
que ainda não publicou o calendá-
rio para as últimas folhas salariais 
de 2018, a previsão é de que o mês 
de dezembro seja pago até o quinto 
dia útil de janeiro de 2019. Com re-
lação ao 13º, a Secretaria Estadual 
de Planejamento (Seplan) ainda não 
tem prazo para quitá-lo. “O governo 
está agindo em várias frentes a fim 
de buscar os recursos. O secretário 
Gustavo Nogueira [Planejamento] 
está completamente absorvido com 
o complexo fechamento de todas as 
questões financeiras do atual gover-
no, e em paralelo com a disponibili-
zação de todas as informações para 
equipe de transição da nova gestão, 
numa agenda diária intensa”, infor-
mou, através de nota, a assessoria de 
imprensa do governo do Estado. l

Governo do Estado ainda não tem prazo para pagar os salários de dezembro

TRÂNSITO

Operação Lei Seca no RN fiscaliza 
mais de 29 mil motoristas em 2018

Detran RN / Divulgação

O Departamento Estadual de 
Trânsito do RN (Detran) encerrou o 
mês de novembro com duas blitzen 
de fiscalização realizadas pela Coor-
denação da Operação Lei Seca. As 
intervenções que aconteceram nos 
municípios de Natal e Parnamirim 
mobilizaram todo o efetivo opera-
cional, resultando na fiscalização 
de mais de 800 motoristas em duas 
operações.

De acordo com dados coletados 
pelo setor de Estatística do Detran, 
nos 10 primeiros meses deste ano a 
Operação Lei Seca fiscalizou 29.288 
motoristas. Desse total, 2.618 foram 
flagrados dirigindo alcoolizado, sen-
do 93 presos por crime de trânsito. 
“Conseguimos preservar as suas 

vidas e a de terceiros”, argumentou 
o diretor-geral do Detran, Eduardo 
Machado.

O motorista flagrado dirigindo 
embriagado é punido com retenção 
da CNH, apreensão do veículo, que 

só será liberado com a presença de 
um condutor habilitado, multa no 
valor de R$2.934,70 e sete pontos na 
carteira. Isso se o teste de bafômetro 
acusar até 0,33 mg/l de álcool por li-
tro de sangue no organismo ou se ele 
se recusar a fazê-lo.

Se o teste acusar a partir de 0,34 
mg/l, ou se ele se recusar a fazê-lo, 
mas apresentar sinais visíveis de 
embriaguez, além de responder nos 
termos do artigo 165, vai ser enqua-
drado no artigo 306 (crime de trân-
sito). O condutor será preso e con-
duzido à Delegacia de Polícia, onde 
será iniciado o devido processo legal, 
respondendo pelo crime que prevê a 
punição de seis meses a três anos de 
prisão.  l

Operação autuou 2.618 este ano

SEGUNDOS
EM QUINZE

Latam altera idade mínima 
para viagem de menores 
A companhia aérea Latam 
Airlines Brasil modificou sua 
regra interna, que anteriormente 
estabelecia a idade mínima de 
5 anos para menores viajarem 
desacompanhados. Agora, o menor 
só pode viajar pela companhia, 
desacompanhado, a partir dos 8 
anos de idade. Segundo o Juizado 
do Aeroporto Internacional Aluízio 
Alve, cada aeronave pode levar até 
três menores desacompanhados. 

Antônio Cruz / Agência Brasil
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Obras do viaduto no Gancho de Igapó 
interditam trânsito até o fim de 2019

CONSTRUÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Projeto contempla a construção de um viaduto e túnel dois ramos para facilitar o escoamento de 
veículos entre Natal e São Gonçalo do Amarante; projeto tem orçamento total de R$ 33 milhões

As obras de reestruturação da 
BR-101 norte, ao longo da região co-
nhecida como “Gancho Igapó”, serão 
finalizadas até dezembro de 2019, 
segundo o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT). O projeto construtivo está 
estimado em R$ 33 milhões.

O empreendimento contempla 
a construção de um viaduto e túnel 
dois ramos para facilitar o escoa-
mento de veículos entre os municí-
pios de Natal e São Gonçalo do Ama-
rante. Para realizar todo o conjunto 
de obras, localizadas no trecho de 
dois quilômetros entre os entre os 
KM 81 e 83 da rodovia federal, ainda 
se aguarda a autorização das prefei-
turas de Natal e de São Gonçalo do 
Amarante.

Enquanto isso, o DNIT estuda 
medida para evitar impactos nega-
tivos no trânsito, principalmente 
na avenida Tomaz Landim, que é 
um dos principais acessos para os 

bairros da região Norte da capital 
potiguar. A previsão é de que o trân-
sito seja interrompido até o início do 
próximo ano.

A mudança no tráfego também 
afetará as linhas do transporte pú-
blico municipal e interurbano, bem 

como o acesso a vários municípios 
da região metropolitana de Natal e 
ao Aeroporto Internacional Aluísio 
Alves, em Ceará-Mirim.

Após a interdição, os veículos 
oriundos das regiões Sul e Oeste de 
Natal terão de acessar a avenida 

João Medeiros Filho, seguir pela rua 
Henrique Dias, que é paralela à ave-
nida Tomaz Landim, a principal do 
Gancho, e voltar pelas ruas Júpiter, 
Vênus ou Mercúrio. Para o sentido 
inverso, o acesso será pela rua Santa 
Luzia.

Além do viaduto e dos túneis, a 
obra também contempla a constru-
ção de vias marginais para permitir 
o acesso ao comércio e instituições 
financeiras. Para iniciar os serviços, 
o DNIT já empenhou mais de R$ 16 
milhões.

Atualmente, o DNIT trabalha 
para finalizar a retirada das redes 
das concessionárias energia elétrica, 
água e gás. A obra sofreu com atrasos 
em razão dos trâmites burocráticos 
envolvendo a retirada destes equipa-
mentos. Vale lembrar que o canteiro 
central da obra foi instalado em 15 
de outubro deste ano, mais dois anos 
após o início oficial do empreendi-
mento – 1 de junho de 2016.  l

DNIT planeja iniciar a interdição do trânsito até o início do próximo ano

JULGAMENTO

Autor de atentado contra promotores 
do MPRN vai a júri popular este mês  

Reprodução / Facebook

O ex-servidor do Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Norte Gui-
lherme Wanderley Lopes da Silva 
vai a júri popular no próximo dia 
11. A data foi marcada pelo juiz da 
2ª vara Criminal de Natal, Geomar 
Brito Medeiros, na segunda-feira, 3. 
Em 24 de março de 2017, Guilherme 
Wanderley atentou contra a vida dos 
promotores de Justiça Rinaldo Reis 
Lima, Wendell Beetoven Ribeiro 
Agra e Jovino Pereira da Costa So-
brinho.

O ex-servidor público foi pro-
nunciado pela tripla tentativa de 
homicídio com a qualificadora de ter 
agido mediante dissimulação. No dia 
dos crimes, ele entrou no gabinete do 
promotor Rinaldo Reis, à época pro-
curador-geral de Justiça, e baleou o 
então procurador-geral de Justiça 
adjunto, Jovino Pereira, e o então 
coordenador da Assessoria Jurídica 
Administrativa, Wendell Beetoven. 

Ele também atirou contra Rinaldo 
Reis, mas não o atingiu.

Após cometer os crimes, Guilher-
me Wanderley, conseguiu burlar o 
esquema de segurança da Procura-
doria-Geral de Justiça e fugiu. Ele 

teve prisão preventiva decretada 
pela Justiça no mesmo dia e se 
apresentou à polícia no dia seguinte 
acompanhado de um irmão, que é 
policial militar. Desde então, ele está 
detido.  l

Servidor ministerial baleou dois promotores de Justiça em março de 2017 

EDUCAÇÃO

Base Nacional Comum 
Curricular do ensino 
médio é aprovada

A Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o ensino 
médio foi aprovada nesta terça-
feira pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE). O próximo 
passo é a aprovação do texto 
pelo Ministério da Educação. O 
documento define o mínimo que 
os estudantes do ensino médio 
deverão aprender em sala de aula, 
tanto em escolas públicas quanto 
privadas. As diretrizes poderão 
ser adaptadas nos Estados com 
previsão de início em 2022.  l

José Aldenir / Agora RN

Prazo de implantação é 2022
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Temporada de cruzeiros de Natal 
começa oficialmente nesta sexta

PORTO

Tobias Bruns

Serão quatro navios passando pela capital potiguar na temporada toda, que termina em abril, o 
equivalente a uma quinzena de movimentação nos terminais de passageiros de Recife e Salvador

Um pequeno navio de passagei-
ros, o MS Hamburg, com capacidade 
para 400 pessoas, abre nesta sexta-
-feira, 6, a temporada de cruzeiros de 
Natal, que encerra no dia 16 de abril.

Serão quatro navios na tempo-
rada toda, que termina em abril, o 
equivalente a uma quinzena de mo-
vimentação nos terminais de passa-
geiros de Recife e Salvador.

De bandeira de Bahamas, o MS 
Hamburg tem chegada prevista pa-
ra as 13 horas, vindo de Belém para 
Recife, mas seus planos de zarpar 
às 18 horas estão suspensos pela 
impossibilidade de Natal manter 
qualquer movimentação noturna 
por questões de segurança.

Esta limitação é vista como mais 
um inconveniente que retira com-
petitividade do terminal potiguar 
e repercute nos escassos navios de 
passageiros que param por aqui.

Sempre foi assim, desde que o 

terminal de passageiros do porto de 
Natal foi inaugurado em 2014. Nes-
se ano, a capital potiguar recebeu 
quatro cruzeiros na temporada que 
se estendeu para 2015; sete cruzei-
ros na temporada 2015/2016; quatro 

cruzeiros na temporada 2016/2017; 
cinco temporada entre 2017/2018 e 
novamente quatro na atual tempo-
rada, que começa oficialmente nesta 
sexta-feira.

Depois do MS Hamburg, as 

próximas paradas previstas são o 
MS Marco Polo, de propriedade do 
Global Maritime Group, com sede no 
Reino Unido, com capacidade para 
800 passageiros; o Seabourn Quest, 
do grupo Carnival, com apenas  450 
passageiros e, finalmente, o MS Pa-
cific Princess, um navio de cruzeiro 
de propriedade da Princess Cruises, 
operado pela Princess Cruises e pela 
P & O Cruises Australia.

Entre as limitações do porto 
de Natal para receber um número 
maior de navios de passageiros, li-
mitando-se apenas aos chamados 
transatlânticos compactos, com ca-
pacidade para até 900 passageiros, 
estão a própria altura do vão central 
da ponte Newton Navarro, com al-
tura de apenas 55 metros, e a falta 
de defensas em seus pilares, o que 
levou a Justiça a proibir qualquer 
navio, seja de passageiros ou cargas, 
circularem depois das 18 horas.  l

MS Hambung, de Bahamas, chega à capital potiguar nesta sexta-feira, 6/12

NOVIDADE

Trade turístico de Natal conhece novas 
instalações do Centro de Convenções

Ivanízio Ramos / Governo do RN

O Governo do Estado fez na úl-
tima segunda-feira, 3, uma apresen-
tação técnica do novo Centro de Con-
venções de Natal ao trade turístico.

O espaço, localizado em Ponta 
Negra, passou por ampla reforma, 
após investimento de R$ 35 milhões. 
A área do Centro de Convenções pas-
sou de 14,2 mil m² para 23,6 mil m², 
mais que dobrando sua capacidade, 
passando de 6 para 13 mil pessoas.

O antigo Centro deu espaço à 
construção de um novo pavilhão de 
eventos multiuso com dois pisos, con-
figuração flexível e uso de divisórias 
móveis sobre trilhos, uma estrutura 
modulada que permite a realização 
de vários eventos simultaneamente.

O governador Robinson Faria 
destacou que a obra do Centro de 
Convenções visa atrair grandes 
eventos para a capital potiguar e for-
talecer o turismo no estado, uma vez 
que incrementa a atividade fora do 
período da alta estação.

Presidente da Associação Brasi-
leira de Indústrias e Hotéis do RN 
(ABI-RN), José Odécio Júnior disse 
que o empreendimento faz parte de 
uma coletânea de ações que o Go-
verno executou em prol do turismo. 
“Natal estava precisando deste equi-

pamento, que irá aumentar o fluxo 
de turistas. Esperávamos por isso há 
muitos anos. Esta é uma das mais 
importantes obras do setor para nos-
so Estado. Esperamos que a próxima 
gestão priorize o turismo assim como 
Robinson priorizou”, considerou.  l

Espaço, que comportava 6 mil, agora tem capacidade para receber 13 mil pessoas

PARNAMIRIM

Câmara faz mutirão 
para ajudar população 
a renegociar dívidas

A Câmara de Parnamirim 
realizará entre os dias 6 e 8 de 
dezembro (quinta-feira e sábado) 
o 2º Mutirão do Consumidor – 
que vai auxiliar a população na 
renegociação de dívidas.

Os atendimentos ocorrerão das 
8h às 17h, na sede da Câmara, no 
bairro da Cohabinal.

No mutirão, a população poderá 
ter um canal direto de negociação 
com administradoras de cartões 
de crédito, bancos, operadoras 
de telefonia, além de consultas de 
extratos do SPC e Serasa.  l

Câmara de Parnamirim / Divulgação

Ação acontece de quinta a sábado
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Temos no nosso País uma gama 
de empresas familiares que são bons 
exemplos de empresas que criaram 
valor no mercado, cresceram ao longo 
dos anos e hoje se encontram como 
líderes em seus segmentos, muitas 
delas sendo administradas por jovens 
sucessores que tem a missão de 
continuar o sucesso implantado pelas 
gerações anteriores.

Temos excelentes exemplos 
brasileiros nesta área, mas nesse 
artigo vou destacar apenas 3.

Pague Menos: o grupo cearense, 
hoje uma das maiores redes 
de farmácia do País, tem como 
presidente o filho mais novo de seu 
fundador, Deusmar de Queirós. Hoje 
com 40 anos, Mário Henrique de 
Queirós reconhece que o pai ajudou 
a modelar seu perfil de líder maior 
da Pague Menos, incentivando que 
ele e seus irmãos trabalhassem na 
empresa desde crianças, como nas 
férias escolares. Como maior desafio, 
Mário aponta as comparações com o 
pai, principalmente pelos funcionários 
antigos. Mas isso pôde ser combatido 
com os resultados alcançados na 
gestão do sucessor.

Vulcabrás Azaleia: empresa 
fundada em 1951, hoje ela é liderada 
por Pedro Bartelle, 42 anos, filho 
do empresário Pedro Grendene 
Bartelle. CEO desde 2015, começou 
a trabalhar na empresa da família em 
1997, tendo passado por diversos 
departamentos antes de assumir a 
posição. A maior influência do pai 
foram os valores impregnados por ele 
na companhia, servindo de inspiração 
para os novos momentos por vir.

Óticas Diniz: Bruno e Ariane Diniz 
são irmãos e filhos do cofundador 
da maior rede de óticas do Brasil. 
Ele tem 31 anos e ocupa a diretoria 
comercial e ela, aos 27 anos, é 
diretora administrativo-financeira. 
Ambos sofreram a boa influência do 
pai e presidente da empresa Arione 
Diniz, que afirma que cabe aos pais 
mostrar e ensinar aos jovens sobre 
como manter o sucesso do negócio 
com vistas a condução próspera e 
segura da rede.

3 exemplos de empresas que 
começaram pequenas e cresceram 
com muita dedicação e envolvimento 
dos membros das famílias.

----------------------------
Semio Timeni (MBA e MSc) é 

advogado e consultor empresarial.

SEMIO
TIMENI

semio@semio.com.br

Exemplos para 
serem seguidos

Estado recupera hegemonia na 
exportação de peixes e camarões

NORDESTE

José Aldenir / Agora RN

Fatores climáticos, como a seca e a consequente estiagem, impediram que 
pesca artesanal se desenvolvesse, mas pesca oceânica tem bons resultados

Elias Luz
Repórter

Um total de 35 mil toneladas, 
sendo 20 mil de peixes e 15 mil de 
camarões. Este deve ser o resultado 
das exportações de pescados do Rio 
Grande do Norte neste ano. É o que 
estima o subsecretário da Pesca no 
Estado, Antonio-Alberto Cortez, que 
comemora o retorno da hegemonia 
do Estado nas exportações do Nor-
deste, mas lamenta a seca prolonga-
da que prejudicou a pesca artesanal.

Na pesca industrial ou oceânica, 
Cortez destaca a implantação do 
Programa de Equalização Econô-
mica do Preço do Óleo Diesel para 
Embarcações Pesqueiras, que trou-
xe descontos de 17% no preço dos 
combustíveis. Apesar de boa parte 
da frota oceânica não ter aderido ao 
programa, quem fez parte dele está 
colhendo bons frutos e não pretende 
sair. “Outros países oferecem sub-
sídios ao setor pesqueiro e o Brasil 
agora está fazendo sua parte para 
que possamos pescar em águas 
internacionais nas mesmas condi-
ções”, disse Cortez.

Já na pesca artesanal, Cortez não 
nega que ficou uma certa frustração 
– não por conta da falta de ações, e 
sim por causa da seca – que causou o 
esvaziamento de rios, açudes e lagos. 
“Sem chuva é difícil agilizar progra-
mas como o Aquicultura Familiar, 
mas ainda bem que desta vez estes 
pescadores vão receber o seguro da 
previdência porque a situação não é 

nem de queda de volume de água, e 
sim de seca mesmo”, explica Cortez.

Para contrabalançar estragos 
climáticos, Antonio-Alberto Cortez 
revela que o melhor mesmo veio com 
a concessão e agilização das licenças 
ambientais, que facilitou – para os 
produtores de bons lençóis de água – 
o cultivo de diversas espécies, o que 
incluem as exóticas, como o peixe 
panga, voltado para viveiros escava-
dos. “Temos mais alternativas para 
a produção, além da tilápia. Agora 
precisamos fazer um censo do setor 
de pesca do Estado para termos nú-
meros mais completos”, disse Cortez. 
A tilápia rende uma produção de 4,5 
mil toneladas por ano.

Ao todo a produção de peixes 
chegará – até o fim deste ano – a 20 
mil toneladas e isso inclui o salmão 
pescado em alto mar, cuja produção 

é de três mil toneladas. Quanto à 
carcinicultura, Cortez não escondeu 
a felicidade da produção ter atingi-
do – ano passado – 15 mil toneladas. 
Para este ano, Cortez acredita que 
o número será um pouco maior, 
principalmente porque o vírus da 
mancha branca foi contido e muitos 
produtores apresentaram inovações 
tecnológicas.

O ideal, segundo Cortez, era o 
Rio Grande do Norte ter três ciclos 
de invernos completos, o que muda-
ria a situação dos pescadores arte-
sanais. Hoje, em todo o Estado, há 
mais 30 mil trabalhadores da pesca, 
dos quais 25 mil são de artesanal 
e cinco mil da oceânica. Há ainda 
outros 50 mil trabalhadores ligados 
à cadeia produtiva da aquicultura – 
que absorve a piscicultura e carcini-
cultura.   l

Rio Grande do Norte deve concluir 2018 com 35 mil toneladas em exportações

EXPECTATIVA PARA 2022

Sem reforma, dívida vai a 90% do PIB
José Aldenir / Agora RN

Mesmo com a aprovação das 
reformas estruturais, como a da 
Previdência, a dívida bruta do 
País vai entrar numa rota de cres-
cimento até chegar ao pico de 81% 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
em 2022, de acordo com as mais 
recentes previsões do Tesouro Na-
cional.

Sem essas reformas, alerta o 
órgão, a dívida atingirá patama-
res superiores a 90% do PIB. Com 
o avanço delas, o endividamento 

brasileiro começa a cair a partir de 
2023, atingindo 73,2% do PIB em 
2027.

A dívida bruta é um indicador 
acompanhado atentamente pelas 
agências de classificação de risco, 
como Fitch, S&P e Moody’s. Elas 
conferem notas aos países que fun-
cionam como uma recomendação, 
ou não, para investimentos. Uma 
tendência crescente da dívida, em 
um cenário de ausência de refor-
mas, pode gerar a piora na nota 
brasileira – com recomendação 
para que investidores estrangeiros 
retirem recursos do País. l

Previsões são do Tesouro Nacional
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SBT faz jornalistas trabalharem
no dia 1º para cobrir Bolsonaro

SEM FOLGA
SBT / Reprodução

Redação de jornalismo 
terá de trabalhar 
normalmente no 
Ano Novo para cobrir 
solenidade de posse do 
presidente eleito Jair 
Bolsonaro em Brasília

Ano Novo sempre é época de 
festas e de se divertir. Mas não pa-
ra o pessoal do jornalismo do SBT. 
É que o canal definiu suas escalas 
para o Natal e Ano Novo, como in-
forma o jornalista Flávio Ricco.

Dudu Camargo e Marcão tra-
balharão normalmente no dia 25 
de dezembro apresentando o Pri-
meiro Impacto. Carol Aguaidas e 
João Fernandes também traba-
lharão no SBT Notícias e Marcelo 
Torres e Rachel Sheherazade no 
SBT Brasil.

No dia 1° de janeiro, Dudu e 
Marcão farão expediente normal 
apresentando o matutino. Já no 
SBT Notícias assumirá Kallyna 
Sabino e Cassius Zeilman, e o SBT 
Brasil terá Carlos Nascimento e 
Analice Nicolau.

Entretanto, chama atenção que 
a redação de jornalismo inteira te-
rá que trabalhar normalmente no 
Ano Novo por causa da cobertura 
da posse do presidente eleito, Jair 
Bolsonaro. Os trabalhos serão con-
duzidos por Carlos Nascimento. l Jornalista Carlos Nascimento, do SBT

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 010/2018-SENAT
O SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, Natal-RN, comunica aos 

interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de aparelho de ar condicionado para 
atender ao SEST SENAT - Unidade B029 - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo 
a documentação e a proposta será no dia 20/12/2018 ás 09h. Para retirada do edital e acesso às 
demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até 
o dia 19/12/2018, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro 
Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ANTONIO CAETANO DE SOUZA, CPF: 026.637.914-15, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
RLS para a atividade Projeto de Carcinicultura Marinha, localizada no Sítio Cajazeiras, Passagem 
de pedras – Zona rural, Mossoró/RN.

ANTONIO CAETANO DE SOUZA 
Proprietário

COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS DO SERTÃO DO CABUGI – COOPASA - 
CNPJ: 03.485.936/0001-48 -  NIRE: 24400003457

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edital de Convocação -  Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente da Cooperativa dos Agropecuaristas do Sertão do Cabugi – COOPASA, CNPJ: 
03.485.936/0001-48, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores 
cooperados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que se realizará na sede da  
APASA – Rua Luiz Antonio da Costa 328, Cidade Nova, Angicos/RN, CEP: 59515-000, no dia 15 
de Dezembro de 2018, em primeira convocação às 08:00 (Oito) horas, com a presença de 2/3 
dos cooperados, em segunda convocação às 09:00 (nove) horas, no mesmo dia e local, com a 
presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum 
legal, em terceira e última convocação, às 10:00 (dez) horas, com a presença mínima de 10 (dez) 
cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

I – Prestação de Contas do exercício 2017; Compreendendo: 
a) Relatório de Gestão; 
b) Balanço Patrimonial; 
c) Demonstração de Sobras ou Perdas; 
e) Relatório do Conselho Fiscal; 
II – Destinação do resultado; 
III – Eleição dos Componentes do Conselho de Administração
IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
V – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal; 
VI - Outros assuntos de interesse social

Nota: Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados é de 182(Centro e 
oitenta de dois ) associados.

Angicos/RN, 04 de Dezembro de 2018

MARCONE MACEDO TORRES ANGICANO
Presidente -  CPF: 792.502.384-87

TP Nº 002/2018

O Prefeito Municipal de Pedra Grande/RN, resolve homologar os procedimentos realizados na 
Tomada de Preços nº 002/2018, e Adjudicar à empresa Prosern Comércio e 
Empreendimentos Eireli – CNPJ: 04.500.540/0001-95, o objeto da presente Tomada de 
Preços, por estar de acordo com os ditames da Lei nº 8.666/1993.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN

Valdemir Valentim Soares Belchior - Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pedra Grande/RN, 03 de Dezembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Município de Pedra Grande - C.N.P.J. nº 08.113.896/0001-27 - Contratada: 
Prosern Comércio e Empreendimentos Eireli – CNPJ: 04.500.540/0001-95 - 
Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº 002/2018 - Objeto: contratação dos 
serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação e urbanização de 
canteiros no município de pedra grande/rn - Valor: R$ 359.295,36 (trezentos e cinquenta e 
nove mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) - Data de Assinatura: 
05/12/2018.

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria n.º 131/2018 de 28 de Agosto 
de 2018 torna público o Pregão nº. 035/2018, com o objetivo de Registro de preços para 
contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio administrativo e de atividades 
auxiliares, de natureza acessória, instrumental e complementar para atender as necessidades 
da Administração Municipal, conforme especificações contidas no Anexo I. Os envelopes relativos 
à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 18 de Dezembro de 2018 a 
partir das 13:00 horas, na Sala de Licitações na Controladoria Municipal da Prefeitura Mun. de Serra 
Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O Edital contendo maiores 
informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08h às 12 horas aos 
interessados, no endereço acima mencionado ou na página www.serracaiada.rn.gov.br, e 
esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0049.

PROCESSO Nº 1.105.015/2018

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

Serra Caiada/RN, Em 04 de Dezembro de 2018
Abrahão Allan Miranda da Silva

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018

Serra Caiada/RN, Em 04 de Dezembro de 2018

PROCESSO Nº 1.126.005/2018

Abrahão Allan Miranda da Silva

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria n.º 131/2018 de 28 de Agosto 
de 2018 torna público o Pregão nº. 034/2018, com o objetivo de Registro de preços para aquisição 
futura e parcelada de combustíveis (Gasolina comum, Etanol, Diesel S10 e Comum); 
destinados ao abastecimento da frota municipal de Serra Caiada/RN, de acordo com as 
informações constantes no anexo I – Termo de Referência. Os envelopes relativos à Proposta de 
Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 18 de Dezembro de 2018 a partir das 
10:00 horas, na Sala de Licitações na Controladoria Municipal da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, 
Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O Edital contendo maiores informações será 
entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08h às 12 horas aos interessados, no 
endereço acima mencionado ou na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão 
prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0049.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

Pregoeiro
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““O desejo exprime-se 
por uma carícia, tal 

como o pensamento 
pela linguagem”

(Jean-Paul Sartre)

>> Atriz empoderada. 
Rainha, mãe, esposa, mas 
sobretudo guerreira, uma 
destemida combatente capaz 
de matar qualquer homem 
numa sociedade onde matar 
o oponente era a arte de 
impor respeito. É assim 
o personagem Lagertha 
da série Os Vikings, que 
abriu a segunda parte da 
quinta temporada. A atriz 
que a interpreta, Katheryn 
Winnick, tem também o 
mesmo vigor, e acumula 
a função de diretora em 
alguns capítulos.

Os aman-
tes sempre 
morrem, um 
dia hão de 
morrer, mas o 
amor, somente 
o amor, resis-
tirá ao tempo 
com a sua eter-
nidade. Isto é 
fato e a nin-
guém cabe ou é permitido explicar. 
Tanto no aspecto do macrocosmo fic-
tício, como nos romances tipo Romeu 
e Julieta ou Tristão e Isolda, quanto 
no microuniverso de um jovem e 
comum casal, como os americanos 
Christian Kent e Michelle Avila.

Pouco sabemos deles, apenas 
que viviam com os seus pais, em 
Newport Beach, na ensolarada 
Califórnia, sonho de consumo dos 
surfistas nos delirantes anos 60, 
70 e 80. Além de viverem sobre as 
ondas, como no desejo da canção de 
Nelson Motta interpretado por Lulu 
Santos em 1982, Michele (23 anos) e 
Christian (20) se amavam de forma 
apaixonada.

Não foi o surf que permitiu a am-
bientação para que o casal se tornas-
se célebre. O mundo tomou ciência 
dos jovens por causa do seu amor, 
que eles escancaravam com paixão, 
alegria e plasticidade em imagens 
postadas nas redes sociais. Indivisí-
veis em seu idílio juvenil, eram um 
só corpo em cada foto, em cada vídeo, 
em cada singela frase de declarações 
amorosas.

O francês François de La Ro-
chefoucauld, que longe de ser fi-
lósofo ou poeta foi um aristocrata 
apaixonado por compor conceitos 
amorosos e poéticos, disse que “o 
que faz com que os amantes nun-
ca se entediem de estar juntos é o 
falar sempre de si próprios”. E a 
vida de Michelle e Christian era 
assim, uma bolha só deles, imune 
às desgraças e maledicências desse 
mundo tão hostil.

Viviam apenas um para o outro, 
curtindo juntos o surf e as aventuras 
que o seu amor alimentava. O amor 
presente, sem pressa, sem adiamen-
to e sem planejamentos que gerem 
dúvidas com o futuro. Eles eram a 
ilustração em vida da poesia de Chi-
co Buarque em Futuros Amantes: 
“não se afobe, não, que nada é pra já, 

o amor não tem 
pressa, ele sabe 
esperar em si-
lêncio...”

Eles con-
t a m i n a r a m 
de amor as 
redes sociais, 
um ambiente 
totalmente afe-
tado por ódios, 

frustrações, invejas e neuroses de 
toda espécie. As fotos, muitas fotos, 
postadas diariamente com juras de 
amor, com palavras de mimo e gestos 
de carinho de um para o outro, emo-
cionaram pessoas de todas as idades, 
de tantas cidades, de várias nações. 
Eles choveram amor entre nós.

No entanto, desde o dia 14 de 
outubro, Michelle Avila e Christian 
Kent saíram do mundo, se foram, 
apareceram mortos, abraçados como 
nos romances que há séculos emocio-
nam e ao mesmo tempo entristecem 
os mais distintos corações e mentes. 
A morte do casal é um mistério pa-
ra as famílias e a Polícia. Não havia 
sinais de violência, nem cartas de 
despedida, nem resíduos de substân-
cias proibidas. O quarto da garota, 
onde o casal foi encontrado morto, é 
um retrato da sua juventude e do seu 
amor; cartazes nas paredes, lençóis 
floridos, fotos do mar e deles, ela e 
Christian em momentos felizes, os 
mesmos que eles publicavam nas 
redes sociais e que conquistaram as 
pessoas.

Em seu perfil do Instagram, 
a garota escreveu “A vida é uma 
aposta”, como a justificar as escolhas 
pelo estilo aventureiro e o gosto por 
música e viagens. Suas cinzas foram 
espalhadas nas águas do Hawaí, 
local preferido do casal, enquanto o 
corpo do namorado foi sepultado no 
mausoléu da família. Os corpos dos 
amantes se foram, mas ficou o amor, 
imutável como sempre.

E como todos os amores adiados, 
um dia, quem sabe, serão elementos 
de estudo dos escafandristas do futu-
ro, como cantou Chico. Ou voltarão 
todos, procurando seus pares, como 
a gritar na imorredoura poesia de 
Maiakovski: “Ressuscita-me, nem 
que seja só por isso”. Porque todo o 
amor não terminado será recompen-
sado com inumeráveis noites de luas 
e estrelas.

>> Mimimi na Globo. Os 
vermelhos Chico Pinheiro e 
Miriam Leitão reproduziram o 
discurso oco de Guilherme Boulos 
de que o fim do Ministério do 
Trabalho prejudica o combate 
ao trabalho escravo. Mentira. O 
que vai acabar com o fim do MT 
é o cabide para pelegos parasitas 
encastelados lá há décadas.

>> A verdade. Quem melhor 
combate o trabalho escravo e 
outros crimes contra o trabalhador 
é a Justiça do Trabalho e o 
Ministério Público do Trabalho, 
com auxílio das polícias Federal 
e Militar. O presidente Bolsonaro 
acertou em diminuir a máquina 
gordurosa do Ministério que 
sustenta sindicalistas vagabundos.

>> Elefantes brancos. 
Denunciado em fevereiro pela 
Polícia Federal por receber propina 
de R$ 82 milhões em esquema na 
construção da Arena Fonte Nova, o 
ex-governador da Bahia e ex-chefe 
da Casa Civil do governo Dilma, 
Jaques Wagner, volta à cena com 
novos indícios de participação na 
farra da Copa 14.

>> Elefantes Brancos II. E 
pensar que antes da Copa 14 
eu era uma voz isolada contra 
a sandice dos gastos de mais de 
R$ 30 bilhões, chegando a ser 
criticado por gente da própria 
imprensa, que se encantou e se 
iludiu com o esquema de corrupção 
armado para erguer as inúteis 
arenas que hoje estão às moscas.

O amor que contamina

Lewandovski mandou 
prender um rapaz só porque 

o STF é uma vergonha

(Marianna B. Ramalho)

A França metida a mãezona não 
ergueu muros, agora aguente os 

filhos bastardos.  

(Ana Melissa Pimentel)

Neymar deixou o Barcelona 
e o Top 5 para ser o 12º do 

mundo no PSG.

(Alcir dos Santos Ayres)

PICARDIA NAS REDES
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...da jornalista Mônica Bergamo: “Moro 
diz q Bolsonaro não tem traços de 
autoritarismo e que “era o candidato 
opositor [Haddad] que queria controlar 
a imprensa”. O presidente eleito já 
ameaçou cortar verba pública de 
anúncios de veículos que, no julgamento 
dele, ‘mentirem descaradamente’”; 

...do portal UOL: “No programa Mais 
Médicos, novos contratados em SP 
evitam bairros mais afastados”;
 
...da Reuters Brasil: “Fachin autoriza 
investigação sobre suspeita de caixa 2 
contra Onyx”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Confirmado 
Mais um acerto da coluna sobre o 
secretariado da governadora eleita 
Fátima Bezerra. A promotora de 
Justiça aposentada Arméli Marques 
Brennand comandará a Secretaria 
de Mulheres, Cidadania e Direitos 
Humanos (SMDH), que será criada com 
o desmembramento da Sejuc. Como a 
coluna havia antecipado já há alguns 
dias, a atual Secretaria de Justiça e 
Cidadania (Sejuc) será desmembrada 
em duas novas pastas na gestão petista: 
a Penitenciária e a Mulheres, Cidadania 
e Direitos Humanos. 
O anúncio foi feito por Fátima 
nesta segunda. “Faremos alguns 
ajustes no Governo e um deles 
será o desmembramento da Sejuc 
em Secretaria de Administração 
Penitenciária e SMDH”, disse ela.

>> Vitória  
O deputado Souza (PHS) comemorou, 
nesta terça-feira, na Assembleia 
Legislativa, a revogação da Portaria 
nº 78 do Govern o Federal que 
retirava o seguro-defeso, benefício 
destinado aos profissionais que ficam 
impossibilitados de trabalhar no período 
de defeso – meses em que a pesca para 
fins comerciais é proibida devido à 
reprodução dos peixes. “Nosso mandato 
procurou o deputado federal Rafael 
Motta (PSB) e deputados de outros 
estados para que pudéssemos revogar 
essa portaria. E quero aqui agradecer a 
nossa bancada federal”, disse ele. 
O Plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou no dia 27 de novembro o 
Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 
920/18, do Senado, que suspende os 
efeitos da Portaria Interministerial 
78/17, dos ministérios do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
e do Meio Ambiente, que restringia 
a pesca de determinadas espécies de 
peixes em águas continentais na região 
hidrográfica do Atlântico Nordeste 
Oriental. A matéria foi enviada à 
promulgação.

>> Licença paternidade 
Falando na Assembleia...  
A Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJ) da Casa,  discutiu e 
votou 24 matérias na reunião realizada 
na manhã desta terça-feira (4). Ao final 
da reunião, o presidente da Comissão, 
deputado Dison Lisboa (PSD), disse 
que espera concluir os trabalhos da 
CCJ para este período legislativo na 
próxima terça-feira (11) e destaca entre 
as matérias aprovadas a que trata da 
regulamentação de Licença-Paternidade 
no âmbito da Assembleia Legislativa.

>> Merecida homenagem  
Na próxima quinta-feira (6), o Vereador 
Ney Lopes Júnior realizará uma sessão 
solene em homenagem aos 60 anos da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. O encontro acontecerá no Plenário da 
Câmara Municipal, às 18h30. Na ocasião, 
estarão presentes representantes da 
universidade, estudantes e professores. 
Atualmente, a UFRN possui 106 cursos de 
graduação, 130 de pós-graduação e uma 
média de 43 mil alunos. Anualmente, cerca 
de 6 mil novos profissionais são formados 
pela Universidade. Em 2017, foi considerada 
pelo britânico Times Higther Education 
(THE), um dos mais importantes rankings 
internacionais de universidades, uma das 
melhores Instituições de Ensino Superior da 
América Latina.

>> Dias de flores 
A partir desta quinta-feira (06) até domingo 
(09), a capital potiguar recebe a “Exposição 
Rosas do Deserto”, no Hiper Bompreço – 
Capim Macio, com unidades à venda a partir 
de R$ 10. A mostra tem entrada gratuita e 
fica aberta das 8h às 20h (de 06 a 08) e das 
9h às 15h (dia 09). Como sempre acontece 
em todas as edições, a organização da mostra 
vai promover duas sessões gratuitas da 
Oficina de Cultivo no sábado (08), sendo a 
primeira às 9h30 e a última às 15h30.

>> Tudo pronto 
Os foliões que vão curtir o Carnatal28 vão  
poder retirar os seus abadás para micareta, 
no período de 10 a 16 de dezembro, no Natal 
Shopping, no horário de funcionamento do 
shopping. 
‘‘Conforto, segurança e praticidade. Esse é 
o lema que rege a equipe do Carnatal28 na 
entrega de abadás. Estamos realizando a 
melhor estrutura de entrega de abadás da 
história’’, destaca o diretor de marketing da 
Destaque Promoções, João Henrique.

>> Vícios em pauta 
Nesta quinta-feira (6) a Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte promoverá audiência pública sobre “Vícios de 
construção em empreendimentos imobiliários do Programa 
Minha Casa Minha Vida”. O debate faz parte do Centro 
de Inteligência da JFRN, que atua como prevenção de 
demandas. 
A audiência começará às 8h30 e ocorrerá no auditório 
da JFRN. Os trabalhos se estenderão por todo dia com 
participação de representantes da Caixa Econômica, 
Sindicato da Indústria da Construção Civil, peritos 
judiciais, juristas, Ministério Público Federal e Defensoria 
Pública da União.

A OAB/RN está em fase de transição adminis trativa. O 
presidente eleito da entidade, Aldo Medeiros, reuniu-se nesta 
segunda-feira (3) com membros da futura diretoria para 
planejar os atos que precedem a sua posse, no início de janeiro

O advogado Fabrízio Feliciano, que atua em Natal no escritório 
que leva o seu nome, lançou o projeto “Entre amigos, o Direito 
Penal”, onde são discutidos temas envolvendo esse segmento 
do Direito. A idéia do projeto é proporcionar uma troca de 
experiências, num momento descontraído de estudos e debates, 
com foco no dia a dia da advocacia criminal.  
O primeiro encontro teve como convidados os advogados 
Eduardo Nobre e Fabiano Falcão, sócios do Nobre Falcão 
Advogados.

Desfile Caja Inverno 
2019, no São Paulo 
Fashion Week

Cedida

Divulgação

Assessoria
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O Palácio de Buckingham falou no 
último final de semana, pela primeira 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Bom momento para deixar a rotina de lado, 
inclusive no trabalho. Mas, se tem planos 
para viajar, melhor redobrar a cautela e se 
planejar bem.

No trabalho, sua habilidade para lidar com as 
finanças continua em destaque. Seu maior 
desafio será manter a concentração. Assuntos 
do dia a dia podem tirar o brilho do romance.

Trabalho em equipe continua sendo a melhor 
aposta para alcançar seus objetivos. Nas 
amizades, o astral pode ficar tenso e há risco de 
pintar uma briga. 

As estrelas avisam que será preciso cautela 
com os gastos: deixe a impulsividade bem 
longe! Pode fazer alguns contatos importantes 
agora. Deve se dar bem na conquista.

O trabalho continua em destaque e você 
deve ligar suas antenas para agarrar as 
boas oportunidades que podem aparecer 
de repente.

Pode ser mais fácil realizar um projeto pessoal 
se não deixar a família se intrometer nos seus 
assuntos. Se depender das estrelas, um ar de 
mistério deve marcar a conquista!

Seu desafio será manter o foco nas tarefas, 
sem deixar exagerar no otimismo. Nada de 
adiar o serviço ou deixar tudo para a última 
hora, ok? Você continua irresistível na paquera!

 Boa fase para trabalhar no seu canto e 
pensar duas vezes antes de falar. Melhor ficar 
na sua e repensar alguns planos: cuidado com 
gente fofoqueira ou maldosa. 

Na vida profissional, poderá contar com o 
apoio ou conselho de alguém da família para 
solucionar qualquer desafio. À noite, a Lua entra 
em seu paraíso, animando a paquera.

É legal trocar ideias para enriquecer 
os novos projetos, mas algumas coisas 
precisam ser mantidas em segredo para 
ter sucesso. 

Assuntos relacionados à sua casa ou que 
envolvem a família podem trazer dor de cabeça. 
No trabalho, novidades e muito movimento 
ajudam a animar as coisas.

Seu lado ambicioso ganha destaque no 
trabalho, mas terá que evitar atritos pessoais 
se quiser se dar bem. Sua capacidade de 
convencer as pessoas se destaca.

Marilda revela a Valentina sobre a passagem secreta até a fonte. Com a intenção de reconstruir o túnel até 
a fonte, Valentina ordena que Tobias acione Ypiranga para refazer parte da obra em sua casa. Luz revela a 
Gabriel que Sampaio a está seguindo. Lourdes conta a Elisa seu plano de seduzir Olavo. 

O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Cris incentiva Alain a se aproximar de Priscila. Alain vai ao local do acidente de Felipe. Mauro César não gosta de 
saber que Mariane saiu com Marcelo. Mariane e Marcelo são fotografados no restaurante. Neusa castiga Tavares 
por causa de Solange. Margot sonha com Vicente.

ESPELHO DA VIDA

Teófilo impede que Coronela expulse Monalisa e Zelda da pensão. Betina fica intrigada quando Lúcio 
afirma que irá mantê-la sob sua proteção. Barão contrata Teófilo novamente para cuidar de seu livro-
caixa. Elmo consegue o empréstimo para comprar a padaria. 

O TEMPO NÃO PARA

Buckingham nega mal estar 
entre Kate Middleton e Megan

FAMÍLIA REAL
Twitter / Reprodução

Coroa negou desentendimentos

“Isso nunca aconteceu”, 
disse oficialmente o palácio

vez, sobre os boatos envolvendo as 
duquesas de Sussex, Meghan Markle, 
e a duquesa de Cambridge, Kate Mid-
dleton, sobre uma suposta que as duas 
tiveram, causando mal estar entre os 
príncipes Harry e William.

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

Criador do
céu e da

Terra
(Bíblia)

Local em
que se

fazem con-
ferências

"Monstros
(?)", filme
da Disney 

"(?) É
Carioca",
clássico
da MPB

Lázaro Ra-
mos: ator
de "Mis-
ter Brau"

Renato
Aragão,

humorista

Proteção
do livro

A home-
nageada 

no baile de
15 anos

Quantia
paga em

concursos

É apre-
ciado no
perfume

A típica
agressão
feminina

(Cin.)

Posição 
do jogador
da defesa

(fut.)

Inchaço na
cabeça cau-
sado por
pancada

Escuta
telefônica

ilegal
(bras.)

Fazer
parar;
deter

Preposi-
ção que 
indica
lugar

Inscrição
nos

foguetes
da Nasa

Deixar
entre-
aberto

Desacom-
panhado;
sozinho

Advérbio
de afir-
mação

Robson
Caetano,

atleta 

Pronome
interro-
gativo

Tecla de
"escape"
de micros
(Inform.)

Estilhaço;
fragmento

Edifício
(abrev.)

Substituída (uma
coisa) por outra

Tornar
possível

Apressa-
das

Proteção natural da
sobrancelha

O astro
diurno
Velho;

veterano

(?) Rey-
mond, ator
Medida
de sal

Vir à (?): 
emergir
Fim, em
espanhol

(?) de fora:
excluir

Aguardente
de cereais

Patada
de cavalo

Silêncio!

Para mim
(Gram.)
Formato 
da cruz

O fundo
do sapato
São dados 
em gravatas

Partida

Releva
(falta ao
trabalho)

PTS
ACELERADAS
SOLADOELA

NOSCAUÃ
CCAPASOL
RAIDADR

DEBUTANTE
TONATAPA

FINDEIXAR
ZAGAGALO
AICOEM

GRAMPOUSA
TSIMT

SEMICERRAR
PORQUEESC

3/esc — fin — usa. 6/por que. 9/debutante. 10/semicerrar.

Em uma resposta oficial emitido 
pela realeza após reportagem do The 
Sun, em que a duquesa de Cambri-
dge teria exigido que Meghan não 
repreendesse mais os funcionários do 
palácio, como de costume, o Palácio de 
Buckingham negou a briga. “Isso nun-
ca aconteceu”.

Segundo o jornal  Daily Mail, uma 
fonte próxima da família real britâni-
ca afirmou que as duquesas teriam 
brigado porque “são pessoas muito 
diferentes e definitivamente não se 
dão bem”. l
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

ASSOCIAÇÃO MARTINENSE DOS PRODUTORES DE FRUTAS/ AMARFRUTAS, CNPJ 
09.150.636/0001-94, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentá-
vel e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para a atividade 
de Fabricação De Conservas De Frutas, localizada no Sítio Cruz Das Almas, SN, Bairro Lagoa 
Nova, Martins /RN, CEP: 59.800 - 000.

CESAR ALVES MAIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20(VINTE) dias

 A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª 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, processo nº 0821764-53.2016.8.20.5001, proposta por ITA-
PETINGA AGRO INDUSTRIAL SA contra FABIO TATIANO LIMA DA SILVA, sendo determinada a CITAÇÃO de 
FÁBIO TATIANO LIMA DA SILVA (COMERCIAL GLP CONSTRUÇÕES), pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 21.183.782/0001-11, endereço eletrônico lpapaulino@hotmail.com, na pessoa de seu repre-
sentante legal, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ R$ 6.047,60 (seis 
mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez 
por cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do CPC).  orém, o valor dos honorários poderá ser elevado 
até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos 
os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado 
do exequente (art.827, §2º do CPC). 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 considerado 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, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento 
do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial 
(art. 257, IV, CPC). Eu,LUZENHHYR SOUZA DA SILVA, Auxiliar Técnico, digitei.

Natal/RN, 14/09/2018

ELANE PALMEIRA DE SOUZA
Juíza de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO DE ÁREA

Crop Agrícola Ltda, CNPJ Nº 03.708.046/0003-10, torna público que está solicitando do INS-
TITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE – IDEMA uma Licença de Alteração de Área, em favor do empreendimento empresa de 
prestação de serviços na área de revenda de Produtos Agropecuários (agrotóxicos, sementes, 
fertilizantes e similares, rações, materiais de irrigação e produtos veterinários) localizada na Rua 
Expedito Alves, 1015, Loteamento Bela Vista, Centro, Baraúna – RN, CEP: 59695-000.

Angelo Alberto Cabral Siqueira
Sócio Administrador

Solicitação de Licença de Operação

DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA, inscrito no CNPJ: 03.954.830/0007-31, torna público 
que esta requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Operação para a atividade de armazenamento e revenda de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) classe IV em favor do empreendimento localizado na R JOAO TEIXEI-
RA, 62, CENTRO, MACAU/RN.

Ivo Nilson Lopes de Medeiros 
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

FRUTO DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / DAYA CONFECÇÕES, CNPJ 
04.223.560/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação 
– LRO para a atividade de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confec-
cionadas sob medida, localizada na Rua Vereador João Nelo de Oliveira, n° 105, Bairro São Pedro, 
Passa e Fica/RN, CEP: 59.218 - 000.

EMANOEL FAUSTINO DA SILVA
EMPRESÁRIO

Solicitação de Licença de Operação

Ivo Nilson Lopes De Medeiros EIRELI, inscrito no CNPJ: 08.700.130/0002-20, torna público 
que esta requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Operação para a atividade de armazenamento e revenda de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) classe IV em favor do empreendimento localizado na R. VINT E SETE 
DE MARÇO, 550, CENTRO, TOUROS/RN. .

Ivo Nilson Lopes de Medeiros
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

JOSE AELSON PEREIRA DE AZEVEDO / RECICLAGEM PAI E FILHOS , CNPJ 
30.587.277/0001-23, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Opera-
ção – LRO para a atividade de Triagem, Armazenamento e Comercialização de sucatas, papel 
e papelão, localizada na Rua Antônio Arruda Câmara, n° 1.118, Bairro Centro, Passa e Fica/RN, 
CEP: 59.218 - 000.

JOSE AELSON PEREIRA DE AZEVEDO
EMPRESÁRIO

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL- AE 

Raimundo Roberto De Abrantes, CPF: 323.824.214-87, torna público que recebeu do  Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão 
de AUTORIZAÇÃO ESPECIAL - AE  de nº 2017-112720/TEC/AE-0055, para aterro temporário para 
receber material inerte proveniente da obra da BR304, cuja área licenciada para o aterro é igual a 
um (01) hectare. Localizado no Sitio Oitizeiro, bairro augusto severo, no Município de Macaíba-RN 
– CEP: 59.280-000

Raimundo Roberto de Abrantes
Proprietário
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América confirma contratações de 
mais dois: Hiltinho e Fabinho Alves

CARAS NOVAS

Canindé Pereira / América FC

Em 2015, Fabinho defendeu as cores do ABC na campanha do vice-campeonato estadual, sendo 
derrotado na decisão justamente para o América; já Hiltinho estava no Juventude do Maranhão

A diretoria do América confirmou 
na tarde desta terça-feira, 4, mais um 
reforço visando a qualificação do elen-
co para a disputa da temporada 2019. 
Desta vez, quem desembarcou no CT 
Abílio Medeiros, em Parnamirim, foi 
o atacante Fabinho Alves, de 32 anos.

O atleta, que em 2018 defendeu a 
camisa do Santa Cruz-PE no Campe-
onato Brasileiro da Série C, fará sua 
segunda passagem pelo futebol poti-
guar. Em 2015, ele defendeu as cores 
do ABC na campanha do vice-campe-
onato estadual, sendo derrotado na 
decisão justamente para o América.

Além dos clubes já citados, o 
atleta ainda acumula passagens por 
equipes como Cruzeiro-MG, Villa 
Nova-MG, Cabofriense-RJ, Ipatinga-
-MG, Nacional de Patos-MG, Bangu-
-RJ, Chapecoense-SC, Paysandu-PA, 
Joinville-SC, Criciúma-SC e Volta 
Redonda-RJ.

Na carreira, o atacante é mar-
cado por fazer poucos gols. No ABC, 
por exemplo, anotou apenas um tento 
num jogo contra o Palmeira de Goia-
ninha pelo primeiro turno do Campe-
onato Potiguar. O time em que mais 

balançou as redes foi o Paysandu-PA, 
em 2016, quando anotou cinco gols 
com a camisa do clube. No Santa, 
onde estava este ano, marcou 3 vezes.

Outro atleta que também ini-
ciou os trabalhos nesta terça-feira 

em Parnamirim foi o meio-campista 
experiente Hiltinho, que defendeu 
o Juventude do Maranhão e o Cuia-
bá-MT nesta temporada, tendo sido 
vice-campeão da Série C com o clube 
mato-grossense.

O atleta já vinha tendo seu nome 
ventilado no clube desde a semana 
passada, mas somente ontem foi 
anunciado de forma oficial pela dire-
toria. A exemplo de Fabinho Alves, 
também já começou os trabalhos físi-
cos no Centro de Treinamento ao lado 
dos demais atletas do elenco. 

Além do Sampaio, Hiltinho acu-
mula passagens por vários outros 
clubes do futebol brasileiro como 
Cuiabá-MT, Juventude-MA, Paysan-
du-PA, Itumbiara-GO, Náutico-PE, 
Boa Esporte-MG, Potiguar de Mos-
soró, Maranhão-MA, Viana-MA, São 
José-MA e IAPE-MA.  Ele está com 
32 anos de idade. 

Fabinho Alves iniciou os treinamentos nesta terça-feira no CT Abílio Medeiros

DE VOLTA?

ABC negocia retorno 
do atacante e ídolo 
Wallyson para 2019

Último grande ídolo da história 
do ABC, o atacante Wallyson 
está próximo de ter seu retorno 
confirmado ao clube. Após disputar 
a Série A do Campeonato Brasileiro 
com o Vitória-BA, onde acabou 
sendo rebaixado, o atleta negocia 
com o Alvinegro e deve ser 
anunciado em breve como reforço 
do clube para a temporada de 2019. 
De acordo com o técnico Ranielle 
Ribeiro, o cenário para retorno 
do ídolo é favorável e deve se 
transformar em realidade. “Eu vejo 
a volta dele muito próxima. É uma 
situação palpável e mais confiável 
de se bater o martelo”, declarou.

Andrei Torres / ABC FC

Jogador esteve em Natal este ano


