
Open bar e 
grandes shows 
nos quatro 
dias de folia
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Natal  Shopping  
Definido o local
de entrega de 
todos os abadás 
do Carnatal.

Dia D 
Aproveite a 
última chance 
para comprar seu 
abadá com pre-
ços e condições 
especiais.

Estação Skol
O grande encon-
tro dos foliões do 
Carnatal.
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 Eu estou super ansiosa para 
este Carnatal. Preparem-se! Se 
no ano passado, mesmo com a 
barriga das gêmeas, consegui 
agitar a galera, imagine como 

será no Carnatal 28”

”
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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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Natal tem a segunda cesta 
básica mais barata do país

Arena das Dunas recebe 
evento de jogos eletrônicos

Estudo do Dieese aponta que a lista de produtos básicos custou R$ 332,21 no mês de novembro na 
capital potiguar. Valor dos produtos alimentícios quem compõem a cesta aumentou de 1,22% em 2018

Nova edição do Digicom acontece dia 9 de dezembro 
e terá a final da Liga Nordeste de “League of Legends”

ALIMENTAÇÃO 05

DIGICOM 09

Atividade é voltada para o público apreciador e-Sports e de cultura geek

Reprodução  / Digicom

Jo
sé

 A
ld

en
ir/

Ag
or

a 
RN

PROPOSTA 05MERCADO 08

Campanha segue até o dia 11Setor prevê prejuízos em 2018

Reprodução / Agência BrasilMarcelo Camargo / Agência Brasil

Prorrogado prazo de 
entrega da Campanha 
Papai Noel dos Correios 
em Natal e Parnamrim

Postos de 
combustíveis do RN 
esperam retomada 
do setor em 2019

As agências dos Correios aguardam 
a entrega dos presentes até o 
próximo dia 11 de dezembro. 
Unidades estão recebendo também 
doações de brinquedos e material 
escolar para crianças carentes.

Após diversas oscilações dos 
preços e da redução da margem 
de lucro em 2018, o setor de 
revenda de derivados do pétroleo 
torce por recuperação de mercado 

FOLIA06

Carnatal 2018 
terá mais conforto 
e segurança
Expectativa é de que a micare-
ta atraia 200 mil pessoas du-
rante os quatro dias de festa  

Com megaestrutura, shows de 
artistas consagrados e open 
bar premium, o Camarote Skol 
Beats vem com nova proposta, 
localização privilegiada no Corredor 
da Folia e se posiciona no cenário 
dos melhores camarotes de 
eventos do Brasil. 

Uber traz palco 
cenográfico com 
artistas da terra

A Olla vai levar 
um bloquinho 
de carnaval pro 
meio da galera 

Vumbora Day:
bloco, feijoada e
muita música

Em mais um ano de parceria com o 
Carnatal, o app oficial de mobilidade do 
evento traz com exclusividade um palco 
cenográfico em formato de trio elétrico. 
A novidade será na concentração dos 
blocos e vai contar com artistas locais 
para aquecer o público antes dos trios 
ligarem os motores.

Em mais um ano de parce-
ria com o Carnatal, a Olla leva 
o Bloquinho da Pegação para 
a concentração dos blocos, no 
melhor estilo carnaval de rua. 

A dupla Rafa e Pipo Marques traz para o 
domingo do Carnatal o novo projeto Vum-
bora Day. O dia dos foliões terá início dentro 
da Arena da Dunas com uma feijoada ex-
clusiva e com shows do MC Matheuzinho, 
Som e Balanço e Sax in the house. As mais 
de 8 horas de festa serão completadas 
com o bloco Vumbora com Rafa e Pipo 
Marques invadindo o corredor da folia. Mais 
informações pelo www.carnatal.com.br.



NATAL
Sexta-feira,
6 de dezembro de 2018 
Edição nº 445 | ano 2

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

w w w . a g o r a r n . c o m . b r

Natal tem a segunda cesta 
básica mais barata do país

Arena das Dunas recebe 
evento de jogos eletrônicos

Estudo do Dieese aponta que a lista de produtos básicos custou R$ 332,21 no mês de novembro na 
capital potiguar. Valor dos produtos alimentícios quem compõem a cesta aumentou de 1,22% em 2018

Nova edição do Digicom acontece dia 9 de dezembro 
e terá a final da Liga Nordeste de “League of Legends”

ALIMENTAÇÃO 05

DIGICOM 09

Atividade é voltada para o público apreciador e-Sports e de cultura geek

Reprodução  / Digicom

Jo
sé

 A
ld

en
ir/

Ag
or

a 
RN

PROPOSTA 05MERCADO 08

Campanha segue até o dia 11Setor prevê prejuízos em 2018

Reprodução / Agência BrasilMarcelo Camargo / Agência Brasil

Prorrogado prazo de 
entrega da Campanha 
Papai Noel dos Correios 
em Natal e Parnamrim

Postos de 
combustíveis do RN 
esperam retomada 
do setor em 2019

As agências dos Correios aguardam 
a entrega dos presentes até o 
próximo dia 11 de dezembro. 
Unidades estão recebendo também 
doações de brinquedos e material 
escolar para crianças carentes.

Após diversas oscilações dos 
preços e da redução da margem 
de lucro em 2018, o setor de 
revenda de derivados do pétroleo 
torce por recuperação de mercado 

FOLIA06

Carnatal 2018 
terá mais conforto 
e segurança
Expectativa é de que a micare-
ta atraia 200 mil pessoas du-
rante os quatro dias de festa  



2 OPINIÃO SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 07.12.2018

Não existe almoço grátis

O projeto de uma futura terceira licitação para a escolha da 
empresa que irá operar o transporte público de Natal – as duas 
anteriores deram desertas – mostrou claramente que não existe 

almoço grátis. Quando há benefícios, alguém paga por eles e esse 
alguém é sempre o contribuinte.

No caso do projeto, aprovado quarta-feira, 5, os vereadores ainda 
conseguiram manter o ar condicionado e o piso baixa para 10% da 
frota, podendo se estender até 30% no decorrer o contrato. 

É sempre um perigo mexer com essas coisas, embora alguns 
formadores de opinião que nunca andaram de ônibus recorrerem às 
suas experiências de vida para pintar a questão como uma forma de 
prejudicar a população.

Tudo que tem custo e é operado por alguém tem custo e não é 
possível sustentar o contrário sob pena da prática dos mais antigos 
expedientes, que é a demagogia.

A conta não fecha.

>> Resposta. A direção estadual do 
Podemos enviou nota onde esclarece 
a respeito da reprovação de contas da 
legenda o que acarretou suspensão do 
fundo partidário da legenda.

>> Resposta 2. A direção 
estadual esclarece que o deputado 
Federal Antônio Jácome não tem 
responsabilidade pela reprovação de 
contas do ano 2015 do partido.

>> Resposta 3. E informa que 
a direção anterior não realizou 
as prestações de contas anuais e 
eleitorais, pelo período de 2008 a 
2015, e que a atual direção trabalha 
para sanar as pendências herdadas 
da prestação de contas anteriores.

>> Expansão. A Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte (JFRN) vai 
inaugurar novas sedes das Subseções 
de Assu e Pau dos Ferros.
A solenidade em Pau dos Ferros, será 
segunda-feira, 10, às 17h, e em Assu 
na terça-feira, às 17h.

>> Oi, sumido. Por onde anda o vice-
governador Fábio Dantas? Depois de 
romper com a atual gestão, ter seu 
nome como pré-candidato ao Governo 
pelo PSB e que não passou de uma 
intenção, Dantas seria até uma opção 
ao secretariado do novo governo que 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Assim como num jogo 
de futebol, quando 

os juízes aparecem é 
porque algo não está 

certo”
General Eliéser Girão Monteiro, 

deputado federal eleito, em 
críticas ao STF no Twitter

>> Planejamento. O Governo 
do RN entregou, na manhã da 
quarta-feira, 5, ao Departamento 
Nacional de Obras Contra a 
Seca (DNOCS), o novo Plano de 
Trabalho das obras da Barragem 
de Oiticica, que amplia o limite do 
termo de compromisso de R$ 311 
milhões para R$ 550 mi. O envio 
do documento com a nota técnica 
assegurou o empenho feito pelo 
Departamento, no valor de R$ 56 
milhões. “Fechamos o ano com 
R$ 100 mi empenhados, recursos 
advindos de emendas da bancada 
federal”, disse o secretário da 
Semarh, Maírton França.

assume em janeiro. Contudo, as 
malas ao que parece estão afiveladas 
da legenda socialista rumo ao 
Solidariedade.

>> Vereadores. Pelos lados da 
Câmara Municipal de Natal, 
comentário é que as contas não estão 
“fechando” nesse final de ano. Ao que 
parece, a calculadora vai funcionar 
bastante para equacionar dívidas.

>> De olho. Enquanto se fala em 
nomes para secretariado no novo 
Governo do Estado, muitos estão 
interessados nas autarquias. Idema, 
Potigas e Detran, por exemplo, fazem 
brilhar os olhos de alguns quando se 
cogita possibilidade de indicação para 
ocupar uma das autarquias.

>> Novo governo. A pastora 
e advogada Damares Alves foi 
confirmada na chefia do Ministério da 
Mulher, Família e Direitos Humanos. 
O anúncio foi feito pelo ministro 
extraordinário e coordenador da 
equipe de transição do governo, Onyx 
Lorenzoni, na tarde desta quinta-
feira, 6. A pasta, ainda segundo o 
ministro, deve ficar responsável pela 
Fundação Nacional do Índio (Funai). 
O convite de Bolsonaro à pastora, na 
semana passada, acabou gerando 
atrito com a bancada evangélica. 

Anderson Barbosa
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CORRUPÇÃO

PF investiga fraudes 
contra o INSS em 
Mossoró

A Polícia Federal 
deflagrou nesta quinta-feira, 
6, a Operação IM(PPP)
RÓPRIO, para apurar 
notícia de utilização de 
documentação para obtenção 
de benefícios previdenciários 
perante o INSS. Foi cumprido  
um mandado de busca e 
apreensão em escritório de 
advocacia na cidade Mossoró.

Estima-se que, em apenas 
6 casos sob suspeita de fraude, 
o prejuízo seria de R$ 3,6 
milhões.

A Representação de 
Inteligência Previdenciária 
(REINP) detectou que 
diversos indivíduos teriam 
apresentado documentos 
fraudulentos para comprovar 
as condições especiais de suas 
atividades laborais pretéritas. 
Os documentos  referiam-se 
a formulários do tipo PPP, 
uma espécie de documento 
histórico laboral utilizado 
para fazer prova de condições 
de risco vivenciadas pelo 
empregado.

Embora a maior parte 
dos requerimentos suspeitos 
tenham sido indeferidos 
no âmbito administrativo, 
há notícia de que o intento 
dos fraudadores seria 
o ajuizamento de ação 
previdenciária a fim de 
induzir o Juízo a erro e obter 
a concessão do benefício. As 
apurações constataram todos 
os documentação com indícios 
de fraude foram assessorados 
pelo mesmo escritório 
advocatício. l

José Aldenir / Agora RN

Crime chega a R$ 3,6 milhões



3POLÍTICASEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br07.12.2018

Vereadores de Natal acreditam que a 
licitação dos ônibus será mais atrativa

MOBILIDADE

José Aldenir / Agora RN

Câmara Municipal de Natal passou seis meses discutindo o assunto e o texto recebeu 20 emendas; 
Secretaria Municipal de Mobilidade espera licitar sistema de transporte até fevereiro de 2019 

Depois de aprovar o terceiro o 
projeto de licitação do transporte 
público da cidade de Natal, na quar-
ta-feira, 5, a Câmara Municipal es-
pera agora um interesse maior dos 
empresários, que não compareceram 
aos dois certames anteriores.

Segundo o presidente da Co-
missão de Constituição e Justiça 
da Câmara (CCJ), vereador Felipe 
Alves (MDB), exigências dos edi-
tais anteriores, como piso baixo dos 
coletivos e ar condicionado – que 
repercutiriam no custo da operação 
e, portanto, no aumento da tarifa 
– foram conservados para 10% da 
frota, alcançando 30% no decorrer 
do contrato da empresa vencedora.

“Um processo complexo, durante 
o qual foram realizadas audiências 
públicas, mesas de negociação, ana-
lisando vetos, ouvindo a população 
exatamente na expectativa de ter 
uma licitação exitosa”, finalizou.

Ao todo, foram 20 votos a favor, 
3 abstenções e 1 voto contra. Os 
vereadores aprovaram 20 emendas 
e 3 subemendas de modificação ao 
projeto original, em cinco sessões em 

Plenário. Com a conclusão das mo-
dificações, a versão final do projeto 
será enviada ao Poder Executivo. A 
expectativa da Secretaria Municipal 
de Mobilidade (STTU) é deflagrar a 
licitação até fevereiro de 2018.

Ainda de acordo com Felipe 
Alves, a questão da dupla função, 
quando o motorista exerce também a 
função que era do cobrador, foi man-
tida no projeto até porque já existia 

decisão judicial a respeito, incorpo-
rada no dissidio coletivo da categoria 
dos motoristas.

Em entrevista à rádio 98 FM, 
o parlamentar explicou que essa 
questão da dupla jornada já suscitou 
comentários condenando os verea-
dores de estar tirando emprego dos 
cobradores quando, na verdade, já 
existia uma decisão judicial.

“Não podemos ser hipócritas. 

Decisão judicial foi feita para ser 
cumprida, mesmo que não se concor-
de com ela”, lembrou.

Um dos pontos do novo projeto 
diz respeito ao ganho que os moto-
ristas passarão a ter a título de co-
missão de 2,5% sobre a arrecadação 
do serviço, com parte dos cobradores 
sendo relocados de função, muitos 
até se preparando para assumir a 
posição de motoristas no futuro.

Os vereadores levaram em con-
sideração, ainda, o perigo que repre-
sentava os cobradores manuseando 
dinheiro, o que servia de vetor para 
muitas ações de marginais, o que de-
mandará providencias de segurança 
por parte da empresa que vencer a 
licitação. Mesmo assim, os verea-
dores não garantiram o sucesso da 
licitação.

Felipe Alves lembrou que, para 
produzir o texto final do projeto ago-
ra aprovado, os vereadores passa-
ram seis meses discutindo o assunto 
que, a rigor, poderia ser aprovada 
isoladamente pelo município sem 
necessidade da interveniência do 
Legislativo. l

Vereador Felipe Alves (MDB) é presidente da CCJ da Câmara dos Vereadores

CERTEZA

Novo pacote de medidas contra 
corrupção será votado em 2019  

José Aldenir / Agora RN

A organização Transparência In-
ternacional espera aprovar ainda no 
primeiro semestre de 2019 o pacote 
de 70 medidas contra a corrupção. 
As propostas são consideradas uma 
continuação do pacote de 10 medidas 
lançado em 2015 pelo Ministério Pú-
blico Federal, mas que não encontra-
ram consenso no Congresso. 

Segundo Nicole Verillo, repre-
sentante da organização, após a 
posse das novas legislaturas na Câ-
mara dos Deputados e no Senado, o 
trabalho será conseguir novos apoios 
para a aprovação das leis. “Ao todo, 
cerca de 45 dos parlamentares, entre 
deputados e senadores, estão hoje 
comprometidos com a nossa causa. 
Contudo, já recebemos a sinalização 
de que outros congressistas estão 

dispostos a lutar pelas medidas”, 
disse ela

Nicolle esteve em Natal esta se-
mana para participar de um evento 
promovido pelo Movimento Articula-

do de Combate à Corrupção (Marc-
co). Ela ressalta que o pacote de me-
didas foi construído pela sociedade 
com ações sistêmicas de combate às 
ilicitudes na gestão pública. “O foco 
não é apenas na fiscalização, inves-
tigação e punição, mas também na 
prevenção da corrução. É um projeto 
que analisa as causas deste mal”, 
diz.

O pacote traz medidas como a 
criação de uma legislação de pro-
teção ao denunciante de boa-fé 
(whistleblower), projetos de desbu-
rocratização do Estado, normas de 
transparência e democracia parti-
dária, a redução do foro privilegiado, 
ficha limpa para servidores públicos 
e teto para doação e para o autofi-
nanciamento de campanhas. l

Nicole participou de evento em Natal

SEGUNDOS
EM QUINZE

Bolsonaro planeja fusão de 
agências de transportes
A estrutura de agências reguladoras 
do setor de transportes deve passar 
por uma alteração radical no futuro 
governo. Está em discussão no 
escritório de transição do presidente 
eleito Jair Bolsonaro um plano 
de fundir as três estruturas hoje 
existentes no setor: a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), a Agência Nacional 
de Aviação (Anac) e a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq).

(Fátima Meira/Futura Press/Folhapress
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Diretor de estatal garante 
viagem de despedida

Servidores da Empresa de Planejamento e Logística estão 
indignados com a farra de gastos em fim de governo, em 
especial com o passeio do diretor de Gestão da estatal, 

Maurício Malta, que garantiu viagem de dez dias em Portugal para 
se despedir do cargo em comissão. Sem indicativo de permanência 
após o início do governo Bolsonaro, ele ainda levou o auxiliar 
favorito, André de Jesus, o Gerente de Pessoas.

>> Sem compromisso
A principal crítica é a participação 
de servidores comissionados, sem 
vínculo, em cursos de transparência, 
compliance e anticorrupção.

>> Farra ‘advanced’
O passeio para participar do 
‘Advanced Studies Program’ vai 
nos custar mais de R$30 mil, entre 
passagens, hospedagem, inscrição 
e diárias.

>> Rei das milhas
Malta fez outras 11 viagens “a 
serviço” da estatal criada em 2010 
para tocar o “trem-bala” e hoje se 
dedica a elaborar projetos de logística.

>> Compartilhamento
A EPL chama o passeio 
de capacitação e diz haver 
“compromisso de compartilhamento 
da experiência” com outros 
servidores. 

>> As legítimas
Boêmio, o deputado federal 
Raimundo Asfora não perdia uma 
balada em Campina Grande, 
seu reduto. Nas festas de fim de 
ano, fazia de tudo para agradar a 
todos. Na entrada de uma festa de 
réveillon, em um clube da cidade, ele 
interferiu quando observou que três 
mulheres, famosas pela vida fácil 
no sertão paraibano, tentavam entrar, em vão. “O senhor entra, mas elas, não”, 
sentenciou o leão de chácara, “são suspeitas”. O deputado reagiu indignado. “São, 
não, meu amigo. Elas são raparigas de verdade... As suspeitas estão aí dentro”.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Minha caneta 

bic será usada”
Presidente eleito Jair Bolsonaro 
prometendo demitir envolvidos 

em irregularidades

DF, Fabiana Costa, nem ouse 
dizer que ela é sósia da icônica 
atriz Audrey Hepburn. Basta 
andar na linha que estará de bom 
tamanho.

>> Fritura diplomática
O serpentário espalha que o em-
baixador Otávio Brandelli, futuro 
secretário-geral do Itamaraty, é 
petista de carteirinha só porque 
foi presidente do INPI por indica-
ção de Aloizio Mercadante. 

>> Pede pra sair, 013
Com a anulação da suspeita 
licitação de R$118 milhões para 
“agências de promoção” a 21 dias 
do fim do governo, aguarda-se no 
Banco do Brasil que o diretor de 
Marketing, Alexandre Alves, peça 
o boné.

>> Novo chanceler se cerca de 
diplomatas amadores
Ao definir o grupo de trabalho de 
Relações Exteriores na transição, 
o futuro chanceler Ernesto Araújo 
deu sinais desanimadores, isolan-
do os diplomatas na presunção 
de que o Itamaraty o rejeita em 
uníssono, o que não é verdade. 
Integram o grupo, além de 
Ernesto, apenas dois diplomatas. 
Os demais são amadores, como 
Leticia Catelani, do PSL-SP, que 
podem ser bons em suas áreas, 
mas não em política externa. 
Ernesto deveria acreditar mais no 
seu taco entre os próprios colegas.

>> Top-Top do PSL
O nº 2 do futuro chanceler é Filipe 
Pereira, “assessor internacional 
do PSL”. Exatamente a função 
de Marco Aurélio Top-Top Garcia 
no PT.

>> Em família não dá
Outro diplomata do grupo é um 
principiante, o terceiro-secretário 
Diego Campos. A mulher dele, 
Marcela, tradutora, também 
integra a equipe.

>> Amigo de fé
Há diplomatas experientes que 
desejam contribuir, mas Ernesto 
só chamou seu amigo e confidente 
Flavio Sapha, conselheiro na 
carreira.

>> Tá na mão
Descartado para ministro, o 
senador Magno Malta (PR-ES), 
se quiser, será presidente do 
conselho do Sesi nacional, cargo 
até agora ocupado pelo ex-depu-
tado João Henrique Souza, o novo 
presidente do Sebrae .

>> Escreveu, não leu...
Quem quiser agradar a nova 
procuradora-geral de Justiça do 

Natal tem a segunda cesta 
básica mais barata do país

ALIMENTAÇÃO

Capital potiguar registrou valor de R$ 332,2 em novembro de 2018, segundo 
Dieese; batata, óleo de soja, pão francês e carne bovina tiveram aumento

O preço dos alimentos da cesta 
básica aumentou em 16 das 18 ca-
pitais brasileiras pesquisadas pelo 
Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Natal registrou o segundo 
menor preço das centas básicas en-

tre  as capitais, com R$ 332,2. O me-
nor preço foi alcançado em Salvador 
(BA) com R$ 330,17.

As altas mais expressivas foram 
em Belo Horizonte (7,81%), São Luís 
(6,44%), Campo Grande (6,05%) e 
São Paulo (5,68%). Houve queda em 

Vitória (-2,65%) e Salvador (-0,26%).
A cesta mais cara foi a de São 

Paulo (R$ 471,37), seguida pela de 
Porto Alegre (R$ 463,09), Rio de Ja-
neiro (R$ 460,24) e Florianópolis (R$ 
454,87). 

De outubro a novembro deste 

ano, os alimentos que apresentaram 
alta na maior parte das capitais pes-
quisadas foram tomate, batata, óleo 
de soja, pão francês e carne bovina 
de primeira. Já o leite integral teve 
queda de preços em 16 capitais.

Com base nesses valores, o Diee-
se estimou em R$ 3.959,98 o salário 
mínimo necessário para a uma famí-
lia de quatro pessoas no mês de no-
vembro, o equivalente a 4,15 vezes 
o mínimo atual, de R$ 954. Em ou-
tubro, o salário mínimo foi estimado 
em R$ 3.783,39. O tempo médio que 
um trabalhador levou para adquirir 
os produtos da cesta básica, em no-
vembro, foi de 91 horas e 13 minu-
tos. Em outubro de 2018, ficou em 88 
horas e 30 minutos. l

REUTERS/Adriano M
achado



5CIDADESSEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br05.12.2018

SOLIDARIEDADE

Prorrogado prazo da 
Campanha Papai Noel 
dos Correios em Natal

A campanha Papai Noel dos 
Correios aguarda a entrega dos 
presentes nas agências de Natal e 
Parnamirim até o próximo dia 11 de 
dezembro. O prazo foi prorrogado 
para atender às necessidades 
de padrinhos e madrinhas da 
campanha que já retiraram as 
cartinhas. 

Para contemplar o maior 
número possível de crianças, as 
agências dos Correios também 
estão recebendo, até a próxima 
semana, doações de bolas, 
bonecas, carrinhos e cadernos 
10 matérias, que estão entre os 
presentes mais pedidos pelos 
meninos e meninas que escreveram 
cartinhas para o “Bom Velhinho”. l

Ação segue até o próximo dia 11

Coleções para 2019 para decoração 
estão disponíveis na Leroy Merlin

NOVIDADES

Reprodução /Leroy Merlin

Lançamento mundial conteceu dia 30 de novembro e produtos estão à venda na unidade da marca 
em Natal; há também dezenas de ofertas e cursos – como o de bricolagem – que vão até fim do mês

A Leroy Merlin em Natal acom-
panhou todas as lojas da rede espa-
lhadas pelos continentes e promo-
veu o lançamento da coleção 2019 
- sempre antenada às tendências 
mundiais, no último dia 30 de no-
vembro. Na ocasião, foi apresenta-
do o que há de mais atual nos mun-
dos da decoração e arquitetura e 
agora a loja está de portas abertas, 
oferecendo aos seus clientes a opor-
tunidade de conhecerem as novas 
ofertas e tendências inspiradoras.

De acordo com Patrícia Reis, 
coordenadora de Serviços da Leroy 
Merlin em Natal, até o dia 31 deste 
mês segue o Festival de Jardim, 
com oferta de 530 itens nas áreas 
de jardim e varanda – no chamado 
“Esquenta verão 2019”. 

Ao mesmo tempo, seguirá – até 
o dia 16 – a Mostra Senai – que 
está situada logo na entrada da 
loja. A mostra foi elaborada pelos 
alunos dos cursos técnicos da insti-
tuição ligada à indústria.

Paralelamente, a loja vai conti-
nuar com os cursos de ‘Bricolagem: 
Faça você mesmo’. O próximo even-
to será realizado, no dia 12, às 19h, 
na seção de Organização da loja em 
Natal. 

Intitulado “Organize-se para 
o Natal”, tem como finalidade ins-
pirar os apaixonados pelo Natal 
a implementarem suas ideias de 
organização nesta época do ano. O 
curso será ministrado pela Carol 
Organizer - profissional de Organi-
zação, parceira da Leroy Merlin. l Exposição de alunos de arquitetura do Senai muda visual na entrada da loja
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Carnatal 2018 terá mais conforto e 
segurança em quatro dias de folia

É FESTA!

José Aldenir / Agora Imagens

José Aldenir / Agora Imagens José Aldenir / Agora Imagens

Odemar Neto e Erick Gurgel, que comandam a Executiva, agência de comunicação da maior micareta 
do Brasil, explicam trajetória de sucesso nos últimos 15 anos e destacam novidades para 2018

Está tudo pronto para a 28ª edi-
ção do Carnatal. Entre os dias 16 e 
19 deste mês, o maior carnaval fora 
de época do Brasil será realizado 
em Natal no entorno da Arena das 
Dunas. Um time de artistas consa-
grados e uma estrutura com bares, 
vendas de comida e camarotes fará 
milhares de foliões saberem a força 
desta festa, mas por trás de todo este 
aparato uma dupla de empresários 
se esforça para fazer um Carnatal 
melhor a cada ano: os empreendedo-
res do entretenimento Odemar Neto 
e Erick Gurgel.

Tanto Odemar quanto Erick 
lembram bem quando esse trabalho 
começou há 15 anos. De acordo com 
a dupla, a cada ano melhor sucedi-
da devido a evolução do Carnatal e 
a permanência da micareta no cir-
cuito nacional de grandes eventos 
culturais – o que não aconteceu em 
outros Estados -, o início se deu com 
uma estrutura mínima, porém, com 
cerca de dez clientes amigos que con-
fiaram suas marcas. Hoje, Odemar e 
Erick estão com 40 clientes públicos 
e privados na agência de comunica-
ção – a Executiva.

Após a consolidação da Executi-
va como a agência de comunicação 

do Carnatal, Erick e Odemar – que 
já eram diretores de bloco – passa-
ram a criar estratégias de vendas 
e layouts dos produtos junto ao 
marketing da Destaque - agência de 
eventos que faz o Carnatal – sempre 
orientações do diretor Roberto Be-
zerra. O resultado foi o crescimento 
da festa e da marca do Carnatal, 
que também funciona como atração 
turística para o Rio Grande do Nor-
te, pelo fato de boa parte dos foliões 
– ou ‘brincantes’ – serem de outros 
Estados.

Erick e Odemar destacam que, 
a cada ano, mudanças são feitas 
sempre visando o melhor. Este ano, 
por exemplo, o camarote da Skol 
manterá a grande estrutura, mas 
agora ficará na avenida principal 
do corredor da folia, participando do 
fervor da festa. Outra mudança está 
relacionada à arquibancada que dar 
acesso à Estação Skol, na qual todos 
os blocos vão fazer o encerramento 
das apresentações, além das atra-
ções no palco.

Quem ainda pretende participar 

do Carnatal é preciso se mexer. Ain-
da há produtos para vender, mas os 
blocos da Ivete Sangalo e Cláudia 
Leite já encerraram atividades. No 
caso do bloco Vumbora, o sábado es-
tá esgotado. Em um princípio de saí-
da de crise econômica, a dupla Erick 
Gurgel e Odemar Neto salientam 
que as vendas estão surpreendentes, 
o camarote Skol é um sucesso e há 
pouco a ser comercializado, assim co-
mo nos demais blocos, como Obaiu-
no, Bicho e Vem com o Gigante. A 
venda é toda concentrada na Central 
do Carnatal, no Natal Shopping.

Esta edição do Carnatal terá 
tudo aprimorado: praça de alimen-
tação, onde todos os foliões podem 
ter opções para matar a fome. Em 
relação à bebida, os bares são espa-
lhados por todo percurso, assim o 
folião poderá ter acesso com facilida-
de e conforto. Odemar Neto e Erick 
Gurgel destacaram, ainda, que o 
Carnatal busca se renovar e que a 
Arena das Dunas chegou também 
para consolidar um novo momento 
do evento, deixando a festa mais 
segura e organizada – com tudo cro-
nometrado e controlado pela Desta-
que e sua equipe azeitada de muitos 
anos. l

Com a finalidade de impac-
tar os condutores de veículos e 
ciclomotores, mostrando a reali-
dade e diminuindo o número de 
acidentes e mortes no trânsito, 
a Executiva e o Detran comple-
tarão quatro anos de parceria 

neste Carnatal. De acordo com 
Erick Gurgel e Odemar Neto, pro-
cura-se sempre levar as campa-
nhas educativas para os grandes 
eventos do Rio Grande do Norte 
e no Carnatal as duas partes têm 
conseguido êxitos a cada ano, 

principalmente com o estímulo à 
Lei Seca e à campanha “Se beber 
não dirija”.

O Carnatal também faz par-
cerias com taxistas, uber, além de 
estimular o transporte público para 
quem vai beber na folia. Este ano 

será colocada a campanha de moto 
no corredor da folia e a lei seca nos 
trios e pórticos do evento, com o ob-
jetivo de passar uma boa mensagem 
a todos que pretendem chegar em 
casa com tranquilidade e de forma 
responsável.  l

Odemar Neto e Erick Gurgel: foco para um Carnatal sempre melhor a cada ano

Ivete Sangalo, que em 2017 fez show grávida dos gêmeos, retorna ao Carnatal Bel Marques promete um show inesquecível no Carnatal na próxima semana 

Parceria com Detran completa quatro anos
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www.leroymerlin.com.br

 NATAL - RN - BR 101, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 07/12 ate 10/12/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

26/11 a 30/11 

Tudo para você decorar a sua casa.
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Exclusividade  

Exclusividade  Exclusividade  

R$ 39,90 
 cada  

ADESIVO DECORATIVO 
50cm, diversos modelos. Inspire. 
CÓDIGO: 89860120-89860134-89860141-89860155

R$ 89,90 
 cada  

ADESIVO DECORATIVO 
130cmx65cm. Inspire. 
CÓDIGO: 89860183

R$ 99,90 
 cada  

NICHO CANTO
30cmx45cmx15cm, na cor bege. Montfácil. 
CÓDIGO: 89884235

R$ 89,90 
 cada  

PRATELEIRA COM SUPORTE 
90cmx20cm. Montfácil. 
CÓDIGO: 89863060

R$ 99,90 
 cada  

NICHO CÚBICO 
30cmx30cmx14cm, diversas cores. Muve. 
60cmx30cmx14cm R$ 149,90 cada  
CÓDIGO: 89864614-89864656

Exclusividade  

R$ 49,90 
 cada  

CAPA PARA ALMOFADA 
45cmx45cm, diversas estampas. Inspire. 
Enchimento não incluso. 
CÓDIGO: 89861282-89861296-89861303-89861324

R$ 79,90 
 cada  

NICHO TRIANGULAR
40cmx40cmx15cm, 
na cor bege. Montfácil. 
CÓDIGO: 89863046

R$ 139,90
  cada  

CORTINA MANCHESTER 
COM ILHÓS 
1,40mx2,80m,  
na cor cru. Inspire. 
Contém 1 folha de cortinas. 
Varão, ponteiras e acessórios  
não inclusos.
CÓDIGO: 89673241

R$ 299,90 
 cada  

PENDENTE 
Mod. Meia Bola, para 1 lâmpada, 
em metal. Attena.  
        Utilize lâmpadas LED. 
        Lâmpada não inclusa. 
CÓDIGO: 89859826

COLEÇAO 
2019
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Sindipostos espera por reaquecimento 
das vendas de combustíveis em 2019

AVALIAÇÃO

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Entidade analisa que 2018 teve grande oscilação dos preços, em razão do mercado internacional e da 
concentração do setor de distribuição, o que fez com que as empresas adequassem margens de lucro

O presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Produtos De-
rivados de Petróleo (Sindipostos RN), 
Antonio Sales, fez um balanço sobre 
o mercado de combustíveis no estado 
ao longo de 2018. Na avaliação dele, 
foi um ano com avanços considerá-
veis, sobretudo nas relações da reven-
da com o público consumidor e com os 
órgãos de licenciamento ambiental.

“Podemos dizer que este foi o 
grande avanço do ano. Conseguimos 
ser mais assertivos na forma como 
nos comunicamos com o nosso cliente 
e, sobretudo, com os órgãos fiscaliza-
dores. Conseguimos criar um rela-
cionamento de confiança, respeito e 
entendimento. Um contexto que aca-
ba sendo positivo para todo mundo”, 
contou.

Do ponto de vista de mercado, o 
setor de revenda não tem muito a co-
memorar. “Estamos fechando os nú-
meros ainda, mas pelo que sentimos, 
de uma maneira geral, as vendas no 

nosso setor devem registrar uma que-
da significativa”, explicou.

Além disso, segundo ele, outro 
grande problema enfrentado pelo 
segmento foi a queda das margens 

de lucro da revenda ao longo do ano. 
Sales explicou que, em virtude da 
grande oscilação dos preços – ao sa-
bor do mercado internacional – e da 
alta concentração das etapas de refi-

no e distribuição nas mãos de poucas 
empresas, houve uma pressão muito 
grande sobre a revenda que, para 
evitar perder ainda mais, teve que 
readequar as suas margens, reduzin-
do-as drasticamente.

Antonio Sales fez questão, no 
entanto, de ressaltar os pontos posi-
tivos do ano. O primeiro, segundo ele, 
é exatamente o fato de o consumidor 
começou a entender que os postos 
são tão vítimas quanto eles quando 
há um descompasso nos preços dos 
combustíveis.

“Antes, o consumidor nos via 
como vilões. Agora conseguimos 
mostrar que não nos interessa, em 
hipótese alguma, praticar preços 
abusivos ou mesmo adotar posturas 
que possam ir de encontro à nossa 
competitividade. Nosso produto é o 
combustível. Precisamos fazer nossa 
parte para torná-lo atraente. E temos 
feito, talvez até mais do que podería-
mos”, concluiu. l

Setor deve fechar o ano registrando queda nas vendas em todo o RN

RECONHECIMENTO

Concessionárias potiguares recebem 
prêmio nacional da General Motors

Daniel Torres/divulgação

Excelência no atendimento e a 
determinação de encantar o cliente. 
As duas qualidades, que refletem o 
empenho da diretoria e funcionários, 
levaram a direção nacional da mon-
tadora General Motors a conceder 
na noite desta quarta-feira, 5, o títu-
lo de “Concessionária Classe A” para 
as duas lojas do Grupo Dão Silveira 
em Natal, a Espacial Autopeças e a 
Natal Veículos.

O título é referente ao ano de 
2017, quando ambas atingiram a 
marca de líderes do mercado, tendo 
o Chevrolet Onyx como carro-chefe, 
como o veículo mais comercializado 
do RN. O compromisso com o cliente 
ao longo dos anos permitiu que esta 
seja a 19ª vez que a Espacial recebe o 
título e a 15ª que a Natal Veículos é 
enquadrada como Classe A.

O gerente regional da GM, Re-
nato Heiffig, explica que não é sim-
ples chegar ao conceito A na monta-
dora. “Não é qualquer um. Tem que 

ser bom em vendas, em peças, ser 
muito bom em oficina e excelente 
em atendimento. Se o cliente não for 
bem atendido, não volta. E o que faz 
uma concessionária ser Classe A por 
tanto tempo é a satisfação do clien-
te”, explica. l

O diretor nacional de vendas da 
GM, Kleusner Lopes, afirmou que a 
Chevrolet optou por investir no mer-
cado. “E até o ano de 2023, a Che-
vrolet trará 20 novos modelos para 
o Brasil, ou 30, se considerarmos as 
séries especiais”, anunciou. l

Representantes da lojas potiguares receberam premiação dos diretores da GM

SEGUNDOS
EM QUINZE

Governo promove leilões 
para venda de terrenos
A Secretaria de Estado da 
Administração e dos Recursos 
Humanos (Searh) promove 
dois leilões no próximo dia 11 
de dezembro. Será leiloado um 
terreno com área total de 1.887m², 
localizado na Avenida Hermes da 
Fonseca, no Tirol, no primeiro leilão, 
em lote único, marcado para as 9h 
da manhã, na Escola de Governo, 
no Centro Administrativo. A partir 
das 10h serão leiloados mais de 
200 lotes, compostos por veículos 
de variados modelos, motocicletas, 
sucatas de veículos e equipamentos 
eletrônicos. A relação dos lotes 
estão disponíveis no site www.
lancecertoleiloes.com.br.

José Aldenir / Agora RN
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sindicatodosmedicos.rn
@sinmedrn

(84) 98701 3795
Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

INFORMATIVO 
SEMANAL

Parnamirim

Jurídico

Natal

Vantagens de ser sócio

Câmara Municipal de 

Parnamirim cria comissão para 

discutir a implementação do 

Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários dos servidores da 

saúde. A primeira reunião 

acontece no dia 11/12, às 15h, 

na Câmara. 

Os atendimentos do setor 

jurídico acontecem através de 

agendamento prévio na 

secretaria do sindicato ou 

através do telefone 3222 – 

0028, ou pelo Whatsapp 84 

98701-3796.

Sinmed-RN e Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal 

se reúnem na próxima terça-

feira (11), às 15h, na sede da 

SMS para discutir os ajustes na 

implementação do Plano de 

Cargos, Carreiras e 

Vencimentos. Após dois anos e 

meio de espera, o PCCV dos 

médicos do município de Natal 

foi implementado no mês de 

novembro. Porém, a tabela 

utilizada para o 

enquadramento dos servidores 

corresponde ao ano de 2016 e 

não contempla os aposentados.

Associando-se ao Sinmed 

RN, o médico poderá 

desfrutar de todos nossos 

benefícios e serviços 

especiais, tais como: 

- Departamento Jurídico, 

com atendimento diário nas 

áreas Trabalhista e 

Previdenciária, Cível – 

Direito de Família e Direito 

Sucessório, e 

Administrativa.

- Programa de Benefícios 

para os Médicos com 

assessoria contábil, 

psicossocial, de informática, 

de comunicação e 

tecnológica.

- Cursos de idiomas e 

informática.

- Atividades culturais e de 

recreação. 

eficiência
resultados

(84) 3222-0028

Arenas das Dunas reúne amantes dos 
jogos eletrônicos e da cultura geek

DIGICOM

Reprodução / Digicom

Terceira edição da feira de games acontece na área VIP do estádio e promete reunir apreciadores 
e-Sports e tecnologia; evento também recebe a final da Liga Nordeste do jogo “League of Legends” 

Já consolidada no mercado de 
games e tecnologia do Rio Grande 
do Norte e do Nordeste, a Digicom 
chega à sua terceira edição em 2018, 
durante todo o dia 9 de dezembro, 
na área VIP da Arena das Dunas, 
em Natal, com oferta da maior 
premiação da região para os times 
participantes de esportes eletrônicos 
– serão 17 mil reais em prêmios e 10 
mil reais em bolsas de estudo, que 
também terá percentual sorteado 
para o público visitante. 

Focado em games, e-Sports e 
tecnologia, o evento oferece jogos 
free plays e campeonatos de diversos 
jogos com uma estrutura diferencia-
da: conforto, segurança e mais de 50 
computadores para campeonatos 
instantâneos.

Com o grande atrativo de rea-
lizar a final da temporada da Liga 
Nordeste de e-Sports, com destaque 
para a Liga Principal de League of 
Legends (LoL), a Digicom conta, 

ainda, com convidados renomados, 
como o bicampeão do Campeonato 
Brasileiro de League Of Legends 
(CBLOL), o pro player (jogador pro-
fissional) Gabriel Kami Bohm e o 
hexacampeão mundial do Counter 
Strike (CS), Lincoln FNX Lau. 

Presença também de alguns 

players profissionais do CBLOL da 
equipe vivo keyd, para quem quer 
conhecer mais sobre esse mundo, 
receber dicas e saber um pouco da 
história dos ícones do universo ga-
mer do Brasil. Em breve os nomes 
serão divulgados.

Uma preocupação dos organi-

zadores também é de apresentar 
aos jovens as possibilidades profis-
sionais dentro da área tecnológica, 
de games, programação, robótica e 
designer. Desse modo, na Digicom, 
são montados stands de empresas 
ligadas à robótica e instituições 
de ensino, que vão sortear bolsas 
de estudo para o público, que es-
tá estimado em cerca de duas mil 
pessoas. 

A programação completa será 
divulgada em breve nas redes so-
ciais oficiais do evento (Instagram: 
@LigaDigicom e Facebook.com/Liga-
Digicom). 

Estudantes, e todos que levarem 
um quilo de alimento não perecível, 
pagam meia entrada. Existem três 
tipos de ingressos – comum, gamer e 
VIP -, que estão à venda online no si-
te da Arena das Dunas: arenadunas.
com.br, ou nas lojas Sport Master do 
Midway Mall, Cidade Jardim e Nor-
te Shopping. l

Evento de jogos eletrônicos espera reunir mais de duas mil pessoas na arena
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“Um livro deve 
ser o machado 

que quebra o mar 
gelado em nós”

(Franz Kafka)

>> Shazam é Brasil. O 
novo pôster oficial do filme 
Shazam, um dos mais 
esperados pelos curtidores 
de HQs, foi divulgado 
pela DC Comics e tem a 
arte assinada pelo artista 
brasileiro Ivan Reis, que 
atua na famosa casa dos 
super-heróis da era de 
ouro. O cartaz mostra o 
Capitão Marvel e o jovem 
jornaleiro Billy Batson, que 
são as mesmas pessoas. O 
menino adquire poderes ao 
gritar Shazam!.

Lewandowski e Lula 
no lixo da História

Por Tomaz Filho

O gesto truculento de Ricardo 
Lewandowski mandando prender 
o advogado que afirmou o óbvio - 
“Supremo Tribunal Federal é uma 
vergonha, viu!” -ampliou ainda mais 
o desgaste da alta corte. 

Com efeito, desde o Mensalão, 
quando mandou para o xilindró ape-
nas os trombadinhas, deixando Luiz 
Inácio Lula da Silva, chefe da orga-
nização criminosa, livre e à vontade 
para assaltar o bolso do povo, como 
no Petrolão, o STF atenta contra o 
cidadão de bem, que trabalha, pro-
duz e paga os impostos que susten-
tam suas excelências.

O mau exemplo do Supremo 
explode de indignação os brasileiros, 
que abominam um Poder remune-
rado espetacularmente, e que não 
cumpre com o seu dever.

A menos que Lewandowski, To-
ffoli, Gilmar e Marco Aurélio enten-
dam que soltar bandidos e proteger 
Lula, o maior ladrão da Lava Jato, 
seja algo edificante. A repulsa das 
ruas ao Supremo, nas pessoas dos 

ministros parceiros de bandidos do 
colarinho branco, é emblemática.

O mais grave é que os juízes 
se acham no direito de afrontar a 
sociedade e reclamam quando con-
frontados com alguma reação, como 
no caso do advogado que externou a 
opinião da maioria dos brasileiros: 
“O STF é uma vergonha, viu!”.

O Supremo Tribunal Federal 
tem a obrigação de cumprir a lei.

E ninguém está acima da lei.
Nem mesmo Luiz Inácio Lula da 

Silva, chefe da organização crimino-
sa, ainda que tenha nomeado parte 
dos juízes do STF. 

Brasileiros exigem que o Su-
premo Tribunal Federal se dê ao 
respeito.

Em tempo: os juízes que se 
solidarizaram com a truculência 
de Lewandowski estariam mais à 
vontade nos regimes de Cuba, da 
Venezuela e da Coreia do Norte. Ali, 
reina a intolerância. O fascismo de 
Lewandowski não tem mais espaço 
no Brasil. 

Que Lewandowski e seus ca-
maradas togados reencontrem Lula 

>> O clima é outro. A mídia 
engajada alardeia os números 
globalistas das mudanças 
climáticas, destacando com 
alarme que o Brasil já perdeu 
mais de 1 bilhão de reais por 
causa do problema. Pior foi 
a nação perder mais de R$ 
30 bilhões com a corrupção 
camuflada na organização da 
Copa do Mundo 2014.

>> Fogo amigo. As suspeitas 
pairando sobre Onix Lorenzoni 
abriram uma cratera no chão 
das vaidades onde se alicerçará 
o governo Bolsonaro. O vice-
presidente Hamilton Mourão 
já deu sinais de que há uma 
guerrinha interna à vista, 
envolvendo os dois e ainda Paulo 
Guedes, as três futuras vedetes.

>> Números do RN. Quando 
iniciar o governo Fátima 
Bezerra, e nos primeiros meses 
a realidade apertar, como vem 
apertando Robinson Faria desde 
2015, boa parte da militância de 
esquerda terá que contemporizar 
com os problemas, evitando 
assim de demonizar a petista 
como demonizaram a gestão 
anterior.

>> Imprensando. 
Multiplicam-se nas redes 
sociais os votos na eleição dos 
jornalistas comprometidos 
com o establishment. No top 
dez, Ricardo Noblat, Mônica 
Bergamo, Miriam Leitão, 
Chico Pinheiro, Guga Chacra, 
Reinaldo Azevedo, Maria 
Beltrão, Lauro Jardim, Mariana 
Godoy e Leilane Neubarth.

>> Gol de botão. No sábado 
e no domingo haverá um 
campeonato mundial de futebol 
de mesa, no clube Caern 
(Campus da UFRN), reunindo 
botonistas do RN, Paraíba e 
Pernambuco que defenderão no 
torneio as cores de 44 seleções 
de futebol. É quase a quantidade 
de equipes que a FIFA quer nas 
copas.

Os brasileiros se preocupam 
mais com o kit gay do que com a 

Petrobras.

(Jorge Furtado)

Professora demitida por não crer 
em papai noel. Seus colegas ateus 

continuam.

( ngela Morena Dias)

Sempre que um padre pedófilo é 
protegido pela lei, o menino Jesus 

cai no choro.

(Miguel Charles de Campos)

PICARDIA NAS REDES

>> Astral em Pium. Amanhã 
tem o I PIOM – Festival 
Astral de Pium, reunindo e 
confraternizando todas as 
tribos, das 15h às 20h, com 
dança, poesia, música, artes 
plásticas, tudo ali na tradicional 
feirinha de frutas do litoral 
sul. Organização da Fundação 
Parnamirim de Cultura e 
Instituto Pium de Cultura.
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>> De todo lado 
Faltando pouco mais de 20 dias para a posse 
da nova governadora do Estado, no próximo 
dia 1 de janeiro, Fátima Bezerra vem 
sofrendo pressão de todos os lados por uma 
indicação para a sua equipe de primeiro e 
segundo escalão. Segundo fonte da coluna, 
a petista tem sido ‘assediada’ por todos os 
lados, ‘pela esquerda e pela direita’, uma vez 
que ainda não teria indicação de nenhum 
partido aliado até agora.

>> Inclusão  
A Escola de Música da UFRN promove, 
entre esta sexta e segunda-feira (7 a 10 
de dezembro), o ‘Encontro sobre Música e 
Inclusão (EMI)’. 
Dados do Ministério do Trabalho apontam 
para a inserção de apenas 0,95% das pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho 
formal no ano de 2017. Desse público 
restrito, aproximadamente 21% se insere 
no ensino superior. “Debater o assunto é 
relevante às discussões na área da inclusão 
e se coloca como plano de fundo ao cenário 
do ensino de música inclusiva”, comenta o 
diretor da EMUFRN, Jean Joubert.

Deputada Márcia 
Maia na festinha 
de encerramento 
da escola do neto 
Mateus

Já em clima de despedida do último 
#Desafio15 DiasVO2, que reuniu belas, 

saradas e muitas outras beldades, a 
equipe de profissionais responsáveis pela 

competição (que alia a prática de exercícios 
físicos  e dieta), sob o comando do educador 

físico, especialista em HIIT e Mestre pela 
UFRN Victor Oliveira, ao lado dos também 

educadores físicos Natália Figueiroa (Mestre 
pela UFRN) e Relryson Borja, da Ápice 

Academia, comemoram a arrecadação de 32 
cestas básicas para doação a instituições de 

caridade

PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA

         Jorge Motta da Rocha nº 791.182.594-72, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
de Simplificada -LS para a atividade de Carcinicultura, localizada na rua Santa Luzia, Papeba, 
Senador Georgino Avelino- RN.

Jorge Motta da Rocha 
Empreendedor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO  LICENÇA SIMPLIFICADA - R LS

JOSE EUDES DE MORAES, CPF:813.695.144-68, torna  público que solicita do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA  a RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA SIMPLIFICADA-RLS, com prazo de validade  até  28/01/2019  em favor de Extração 
de  Areia  no Sítio Arapuá , zona rural de Felipe Guerra-RN..

JOSE EUDES DE MORAES
REQUERENTE

PEDIDO  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
CONSTRUCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 07.390.251/0001-79, esta-

belecida a rua Dr. Luiz Carlos, 3444 Dom Elizeu,  município de Assu/RN, torna público que está 
requerendo junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte, a LRO- LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, da atividade de 
venda de madeira sem Beneficiamento.

SEBASTIÃO GUILHERME LOPES
CPF: 822.247.064-72

DIRETOR

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

CLEANE ROBERTA OLIVEIRA DE MEDEIROS  / PANIFICADORA ELITE, CNPJ 
17.851.315/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentá-
vel e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - 
LRO para a Fabricação de produtos de padaria e confeitaria, localizada na Rua Joaquim Gorgonio, 
n° 344, Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000.

CLEANE ROBERTA OLIVEIRA DE MEDEIROS 
EMPRESÁRIA

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Renato Ferreira Arruda Câmara, CPF: 028.246.534-00, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Regularização de Operação (LRO) para Piscicultura, localizada na Fazenda Sapé, 
Nísia Floresta/RN.

Renato Ferreira Arruda Câmara
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

Stericycle Gestão Ambiental Ltda, 01.568.077/0019-54, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a Licença de Alteração para Coleta, Transporte, Transbordo e Tratamento de Resíduos, localiza-
da na Rua Sebastião de Souza Revoredo, S/Nº, Jardins, São Gonçalo do Amarante – RN CEP: 
59.294-498.

Antonio Manoel da Silva Filho
Supervisor Operacional

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0212/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO

 

Natal/RN, 06 de dezembro de 2018.
Crizóstimo Félix de Lima Souza - Assessor de Licitações e Contratos

Objeto: Contratação de sociedade de advogados, regularmente inscrita nos quadros da OAB/RN 
(Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Norte), conforme Lei Federal nº 
8.906/94, para prestação de serviços técnicos de advocacia, sob demanda, em caráter 
complementar e subsidiário às atividades do quadro jurídico da CAERN, com a finalidade 
específica de patrocínio de demandas judiciais de cunho repetitivo e/ou de baixa complexidade, 
em andamento e nas que venham a ser ajuizadas, submetidas à  competência da justiça do 
trabalho, sob responsabilidade da COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO 
NORTE - CAERN, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 6404/2018 – AJU.

Aviso
A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e 
Contratos, torna público que realizará em 19 de dezembro de 2018, às 10h00 horas (horário de 
Brasília), licitação para o objeto acima especificado (Protocolo SEI N° 03210347.000537/2018-
45. O Edital com as especificações e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados no 
site www.caern.rn.gov.br, na aba “transparência”, no link licitações no Portal RN COMPRAS e no 
www.comprasnet.gov.br, ou na Av. Senador Salgado Filho, n.º 1555, Tirol, Natal/RN, na 
Assessoria de Licitações e Contratos a partir do dia 07 de dezembro de 2018, no horário das 
07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas, até às 10h00 horas do dia 19 de dezembro de 2018. 
Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou cpl@caern.com.br.

>> Desempenho  
O deputado Hermano 
Morais (MDB), eleito essa 
semana parlamentar do ano 
na Assembleia Legislativa, 
destacou durante sessão 
plenária nesta quinta-feira 
(6), a publicação do Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal 
(IEGM) no Rio Grande do 
Norte, elaborado pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). 
O parlamentar parabenizou 
a iniciativa do órgão de 
fiscalização e enalteceu os 
resultados positivos registrados 
pelo município de Guamaré. 
“O TCE presta com esse estudo 
um serviço que considero de 
grande relevância ao avaliar 
o desempenho das gestões 
municipais. Os índices apontam 
que cerca de 20% dos municípios 
potiguares já apresentam 
melhorias na qualidade de 
políticas públicas entre os anos 
2016 e 2017”, disse Hermano.
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SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE NATAL 
E REGIÃO METROPOLITANA SINSECAM.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Servidores das Câmaras Municipais de Natal e Região Metro-

politana - SINSECAM convoca os associados em gozo de seus direitos estatutários, para partici-
parem da assembleia geral ordinária, a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2018, às 8h, em 
primeira convocação com 1/3 dos sócios aptos a votar e em segunda convocação às 8h30 com 
qualquer número dos sócios que estiverem presentes, na Escola Legislativa da Câmara Municipal 
de Natal, situado na Rua: Jundiaí,546 Tirol – Natal-RN, com a seguinte ordem do dia: a) Discussão 
e aprovação das contas do SINSECAM do Exercício de 2018 que ora encerra suas atividade.

Natal/RN, 07 de dezembro de 2018.
João Alberto Bezerra de Oliveira

Presidente do SINSECAM.

K L BRAZ SANTOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

K L BRAZ SANTOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, CNPJ: 27.936.605/0001-45 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Licença de Operação (LO) para um Posto Revendedor de 
Combustíveis líquidos para Automotores, localizado na RUA SENADOR JOÃO CÂMARA, 395 
CEP: 59.518-000 CENTRO NO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL/RN.

WALDENICIO MATHIAS DA SILVA 
Procurador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Posto Tabajara LTDA, inscrito no CNPJ: 28.446.336/0001-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação - LRO, N° 2013-063095/TEC/LRO-0386, com prazo de 
validade até 26/10/2020, para a atividade de Revenda varejista de combustíveis líquidos em favor 
do empreendimento localizado na BR 304, KM 608, 2510, Zona Rural, Macaíba/RN.

Tony Edson Ramos Agostinho Silva
Diretor

PEDIDO  DE  LICENÇA  PRÉVIA
REDE IDEAL SUPERMERCADO LTDA, CNPJ: 08.146.643/0001-50,  estabelecida a rua  

Antônio Simão Bezerra, 21 Bairro Vertentes,  município de Assu/RN, torna público que está re-
querendo junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte, a LP-LICENÇA PRÉVIA, da atividade de venda de Gêneros Alimentícios – SU-
PERMERCADO.

JOSÉ PATRÍCIO JÚNIOR
CPF: 025.716.984-94

DIRETOR

PROCESSO LICITATORIO Nº 079/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE 

PLANTÃO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES NO MUNICIPIO DE MACAÍBA.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE ANALISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público a analise e jul-

gamento da impugnação apresentada pela empresa HIGIO SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA – CNPJ Nº 
19.387.064/0001-15 ao edital do processo em comento. Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Assessoria 
Jurídica ficou decidido pelo conhecimento e provimento parcial da impugnação apresentada. Ficam reabertos os 
prazos do processo em comento. A sessão fica aprazada para o dia 20/12/2018 às 08h30min. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 06/12/2018. Pre-
goeira/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Local de entrega
dos abadás será
o Natal Shopping

ÚLTIMOS
ABADÁS!

Ambiente climatiza-
do, conforto, comodidade 
e excelente localização.  
Foi pensando no bem 
estar do folião, que a Des-
taque Promoções fechou 
mais essa parceria com 
o Shopping de Natal. A 

entrega dos abadás se-
rá feita no período de 10 
a 16 de dezembro. Não 
esqueça de levar o seu 
comprovante de compra 
e um documento com fo-
to. Mais informações pelo 
www.carnatal.com.br.

O Dia D é a sua chance de comprar 
os últimos abadás do Carnatal 28 com 
preços e prazos congelados antes que 
acabe tudo.  Você ainda pode apro-
veitar combos especiais com preços 
promocionais. Acesse carnatal.com.br 
e confira.

A Estação Skol será um 
espaço exclusivo para os 
foliões de blocos, arquiban-
cadas e camarotes particu-
lares. Será uma experiência 
inédita no evento. Todos os 
trios vão encerrar ao lado da 

Estação Skol, uma megaes-
trutura com palco 360º, pra-
ça de alimentação, bandas e 
DJs, que vão continuar a fes-
ta após o encerramento do 
seu bloco, todo mundo junto 
e misturado.

ESTAÇÃO SKOL
O grande encontro de

todos os foliões do
Carnatal 28. Estrutura 

jamais vista, será 
inaugurada durante 

o evento




