
ENTREVISTA 16

“Grande mérito do Carnatal é tentar 
inovar”, afirma Ricardo Chaves
Depois de completar bodas de prata em participações no 
Carnatal, o baiano Ricardo Chaves fará este ano sua 26ª 
participação na micareta. Ele é a principal estrela do “Bicho”.

Fátima deve herdar déficit 
de R$ 1,8 bilhão no Governo

Turismo libera R$ 1,7 milhão 
para obras de enrocamento

Projeto de lei orçamentária para 2019 vai entrar em pauta de discussões da Assembleia Legislativa a partir 
da próxima terça com uma previsão de déficit de cerca de R$ 1,8 bilhão no primeiro ano da nova gestão.

Praias da capital atualmente recebem serviços de
contenção costeira, com 72% de obras concluídas.

ROMBO NAS CONTAS 04

PRAIAS 06

Recursos serão destinados em 2019 e vão melhorar pontos turísticos da cidade

José Aldenir / Agora RN TRANSPORTE 10AVALIAÇÃO 10

Média na cidade é de R$ 4,30Empresário aguarda recuperação

José Aldenir / Agora RNAbav / Reprodução
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Valor do litro da 
gasolina cai pelo 
terceiro mês seguido 
em Natal, diz Procon

“Preço das 
passagens é o ‘calo’ 
do turismo no RN”, 
avalia Abdon Gosson

Região Oeste da cidade foi a que 
apresentou o menor preço médio 
entre as quatro pesquisadas. Lá, 
a gasolina comum girou em média 
R$ 4,278 o litro.

Empresário e atual presidente 
da Associação Brasileiras de 
Agências de Viagens, ele defende 
maior participação do Governo nas 
discussões sobre as tarifas áereas.

NATAL
Sexta-feira,
14 de dezembro de 2018 
Edição nº 450 | ano 2

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
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TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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Bom sinal

O projeto de lei orçamentária para 2019 aprovado pela Comissão 
de Finanças da Assembleia Legislativa prevê uma redução de 
10% nos repasses feitos pelo Executivo aos demais poderes do 

Estado. Com isso, a governadora eleita, Fátima Bezerra (PT), ganhará 
no início de gestão um respiro de R$ 173 milhões no orçamento, verba 
que deverá ser deslocada para o fundo previdenciário, ajudando no 
pagamento de aposentadorias e pensões. Conforme explicou o deputado 
Fernando Mineiro (PT) nesta quinta-feira, a diminuição nos repasses 
não vai resolver o déficit nas contas do Estado (que beira os R$ 2 bilhões/
ano), mas é uma sinalização positiva de que os poderes estão dispostos a 
dialogar e contribuir para amenizar os efeitos da grave crise. A chamada 
“repactuação” entre os poderes, prometida por Fátima Bezerra durante a 
campanha, parece ter saído do discurso e ganhado efetivamente a prática.

>> Trâmite. Depois da Comissão de 
Finanças, a proposta orçamentária 
ainda precisa do crivo do plenário da 
Assembleia Legislativa. A previsão é 
que o texto, que recebeu 361 emendas, 
seja votado pelos deputados estaduais 
na semana que vem.

>> Agora andou. O atual 
governador, Robinson Faria (PSD), 
também tentou diminuir o valor dos 
repasses feitos aos poderes em 2016 
e 2017. Entretanto, as conversas com 
Legislativo, Judiciário e Ministério 
Público não avançaram. O máximo 
que Robinson conseguiu foi “congelar” 
as receitas por dois orçamentos 
consecutivos, sob muito protesto dos 
demais poderes. Agora ungida pelas 
urnas, Fátima teve mais êxito. 

>> Apoio. Pesquisa do Ibope 
contratada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) mostra 
que três em cada quatro brasileiros 
acreditam que o presidente eleito Jair 
Bolsonaro (PSL) está no caminho 
certo. Segundo a pesquisa, 75% dos 
entrevistados concordam com as 
primeiras medidas anunciadas pelo 
novo governo, que tomará posse em 1° 
de janeiro.

>> Ânimo. O empresário potiguar 
Flávio Rocha, que chegou a lançar 
candidatura à Presidência da 
República pelo PRB - mas desistiu 
antes de a campanha começar –, 
está entusiasmado com Bolsonaro. 
Em artigo publicado no jornal Folha 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ É melhor que
o lobby seja 

regulamentado 
do que feito às 

escondidas”
Futuro ministro da Justiça e 

Segurança Pública, Sérgio Moro

>> Avaliação. O presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo do 
RN (Sindipostos RN), Antônio 
Sales (foto), reuniu nesta 
quinta-feira empresários do 
segmento em almoço de final 
de ano. No encontro, fez um 
balanço das ações em 2018 e 
conclamou os empresários a 
estimularem o aumento de 
associações ao Sindicato como 
forma de fortalecer a entidade e 
a categoria. 

de São Paulo, o dono da Riachuelo 
elogiou as primeiras ações da nova 
gestão e disse que o futuro presidente 
tem tudo para ser a Margareth 
Thatcher do Brasil. Liberal, Thatcher 
foi a primeira-ministra que controlou 
com mão de ferro o Reino Unido nos 
anos 1980.

>> De volta. O senador eleito 
Styvenson Valentim (Rede) voltou 
às redes sociais. O capitão da 
Polícia Militar recuperou sua conta 
no Instagram, que tem quase 90 
mil seguidores, após mais de dois 
meses sem acesso. No primeiro 
vídeo publicado após o retorno, ele 
prometeu que usará a plataforma 
para se comunicar com os eleitores 
durante o mandato. “Se foi por aqui 
que a gente fez uma campanha, 
justa e honesta, vai ser por aqui que 
a gente vai fazer um mandato com 
mais transparência e participação”, 
afirmou.

>> Fim da polêmica. Embora 
fazendo ressalvas, a Justiça 
Eleitoral aprovou as contas de 
campanha da deputada federal 
eleita Natália Bonavides (PT). Os 
juízes que compõem o Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN) entenderam que 
as irregularidades apontadas na 
prestação de contas “não macularam 
a movimentação contábil” e que a 
petista, tão logo foram apontadas as 
incorreções, agiu de boa fé e facilitou a 
fiscalização dos órgãos competentes.

Sindipostos RN / Divulgação

Valter Cam
panato / Agência Brasil

FANTASMA

PGR denuncia José 
Agripino por peculato e 
associação criminosa

A procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, apresentou 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
denúncia contra o senador José 
Agripino Maia (DEM/RN) e outras 
duas pessoas por associação 
criminosa e peculato. O parlamentar é 
acusado de nomear e manter durante 
sete anos um funcionário fantasma 
em seu gabinete.

As investigações revelaram que 
Victor Neves Wanderley repassava a 
remuneração recebida do Senado a 
Raimundo Alves Maia Júnior, que era 
a pessoa que efetivamente prestava 
serviços ao senador. Como era 
servidor da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte, Raimundo não 
poderia assumir função no Senado.

A PGR destaca que, ao longo de 
84 meses, foram desviados da União 
quase R$ 600 mil. Além de pedir 
o ressarcimento desse valor com 
correção e juros, a PGR requereu 
indenização por danos morais e a 
perda da função pública. l

Geraldo Magela / Agência Senado

Senador José Agripino Maia (DEM)
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SEGUNDOS
EM QUINZE

PT diz que caixa do partido 
se esgotou e anuncia ajuste
O PT divulgou nesta quinta-feira, 
13, que as reservas financeiras 
se “esgotaram” na campanha 
eleitoral e que a legenda vai adotar 
medidas de ajuste nas contas e 
regras de compliance para controle 
interno e externo. O partido 
informou suspensão de viagens e 
hospedagens até o fim de janeiro, 
revisão da folha de pagamento, 
redução de contratos e de aluguéis.  
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Rio Grande do Norte vai iniciar 2019 
com déficit de R$ 1,8 bi no orçamento 

FINANÇAS

José Aldenir / Agora RN

Projeto de lei orçamentária para o próximo ano vai entrar em pauta de discussões da Assembleia 
Legislativa a partir do dia 18; gasto com a folha de pessoal vai ultrapassar a casa dos R$ 8 bilhões

O projeto de lei orçamentária 
para 2019 vai entrar em pauta de 
discussões da Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Norte (ALRN) 
a partir da próxima terça-feira, 18, 
com uma previsão de déficit de cerca 
de R$ 1,8 bilhão no primeiro ano de 
trabalho do próximo governo do Es-
tado.

Segundo o relator da peça or-
çamentária, o deputado Fernando 
Mineiro (PT), que obteve na quin-
ta-feira, 13, a aprovação do parecer 
técnico na Comissão de Finanças e 
Fiscalização da ALRN, o déficit arca-
do pela futura governadora de Fáti-
ma Bezerra (PT) soma a subestima-
ção de despesas e superestimações 
de receitas providas pelo governador 
Robinson Faria (PSD).

O parecer aponta que o orçamen-
to entregue pelo governo traz R$ 1 
bilhão a menos do que a previsão 
para os encargos sociais e pagamen-
to de pessoas, além de outros R$ 
238 milhões com renúncias fiscais 
relativas ao Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Industrial (PRO-
ADI) e dos repasses para o estádio 
Arena das Dunas. Soma-se ainda 
uma superestimação de receitas. A 
conta formada por um empréstimo 
bancário de R$ 400 milhões e de 
outros R$ 137 milhões de transfe-
rência de capital da União. “O pedi-
do de empréstimo não acontecerá e 

dificilmente o governo receberá este 
valor em transferências do governo 
Federal. A média de repasses não 
ultrapassa os R$ 5 milhões por ano”, 
diz Mineiro.

Segundo o presidente da Co-
missão de Finanças, Tomba Farias 
(PSB), o texto final do orçamento 
mostra que o primeiro ano do go-

verno Fátima Bezerra será de gran-
des dificuldades. “Vemos que o Rio 
Grande do Norte está muito doente, 
na UTI”, considera.

Um exemplo disso é que dos 
mais de R$ 12 bilhões para despesas, 
de acordo com a peça orçamentária, 
apenas 1,93% será destinado para 
área de investimento. O valor repre-
senta cerca de R$ 231 milhões. 

Durante a análise do parecer 
orçamentário, os representantes da 
Comissão de Finanças e Fiscalização 
aprovaram a redução da verba de 
propaganda e publicidade do Esta-
do de R$ 23 milhões para R$ 11,5 
milhões. Além disso, os deputados 
aprovaram a margem de suplemen-
tação do orçamento em 15%, contra 
a sugestão de 20% do texto apresen-
tado por Fernando Mineiro. 

Os integrantes da comissão tam-
bém delimitaram em 2% o limite da 
antecipação das receitas estaduais. 
O futuro governo queria que a por-
centagem fosse de 5%, mas a medida 
foi rejeitada pela comissão. l

Comissão de Finanças da ALRN aprovou parecer do orçamento para 2019

DESPESAS

Futuro senador teme por gastos do 
atual governo em fim de mandato

José Aldenir / Agora RN

Prestes a assumir uma cadei-
ra no Senado Federal, Jean-Paul 
Prates (PT) disse que a grande pre-
ocupação da futura administração 
estadual é evitar que a atual gestão 
faça, no final do governo, gastos e 
contratações desnecessários diante 
da grave crise financeira do Estado.

“O que estamos averiguando 
mais neste momento são as contra-
tações de última hora, de novembro 
para cá. Entre elas, alguns editais e 
empenhos, que pretendemos conver-
sar para que o governo atual evite”, 
afirmou Prates.

Segundo ele, todos os secretá-
rios da futura administração, que 
assumirão a partir de 1º de janeiro, 
receberão um relatório produzido pe-
la equipe de transição com  cenários 
que precisarão ser tratados logo de 
início trabalho. Membro da transi-

ção, ele reiterou que cada dirigente 
do primeiro escalão vai assumir o 
cargo com o documento em mãos. “A  
equipe de transição tem uma com-

posição ampla, abrangendo desde 
empresários até lideranças de movi-
mentos sociais e sindicatos”, conclui 
Jean-Paul Prates. l

Jean-Paul Prates também é membro da equipe de transição de Fátima Bezerra

MUDANÇA

Josivan Cardoso vai 
assumir a presidência 
da Urbana em Natal

Após a exoneração de 
Cláudio Porpino da presidência da 
Companhia de Limpeza Urbana 
de Natal (Urbana), o posto será 
ocupado pelo gestor ambiental e 
mestre em engenharia sanitária 
Josivan Cardoso Moreno, que 
deixou a diretor do Instituto de 
Gestão de Águas do RN (Igarn) 
na última terça-feira, 11. O órgão 
estadual será dirigido por Antônio 
Marozzi Righetto.    l

Reprodução / Igarn

Josivan substitui Cláudio Porpino
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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 14/12 ate 17/12/2018 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

ofertas 
imperdíveis
14/12 a 17/12 

Tudo para você construir, reformar e decorar a sua casa.
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Ganhe 5% de desconto* na apresentação deste impresso (*exceto produtos em ofertas)

em poliestireno

R$ 25,90
  cada  

ARANDELA
Mod. Canaleta, para 1 lâmpada,
de vidro. Ema Lustres.

Utilize lâmpadas LED Bulbo  
ou fluorescente espiral.
Lâmpada não inclusa.

CÓDIGO: 89258442

Fo
to
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us

tra
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a

Exclusividade  

Exclusividade  

Exclusividade  

R$ 19,90 
 kit  

KIT MOLDURA DE TETO 
Mod. A3, 2m, com 2 peças. Gart.
CÓDIGO: 86738911

R$ 1.149,90 
 cada  

AR CONDICIONADO SPLIT
Linha Springer, potência de 9.000 BTU´s, frio,  
com controle remoto, 220V. Midea.
CÓDIGO: 89416712-89416705

R$ 139,90 
 cada  

VASO SANITÁRIO  
COM CAIXA ACOPLADA
Mod. Porto, 6 litros,  
na cor branca. Luzarte.
Assento e demais acessórios  
não inclusos. 
CÓDIGO: 89459804-89459790

R$ 1.199,90
cada  

AQUECEDOR DE PASSAGEM
Mod. RB3AP12PVPTIN,  
12 litros GN, no acabamento 
branco, bivolt. Rheem.
CÓDIGO: 89650771

R$ 114,90 
 cada  

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA
20 litros, na cor branca, no 
acabamento fosco, indicada para 
interiores, na cor branca. Luxens.
Rende até 277m2 por demão. 
CÓDIGO: 89362742

R$ 149,90 
 cada  

CLORO 5 EM 1  
MULTIAÇÃO
10kg . Axton.
CÓDIGO: 89707016

R$ 89,90
  cada  

ESTANTE MULTIUSO
170cmx32cmx60cm, 
com 4 nichos, em 
madeira. Spaceo.
CÓDIGO: 89520970

R$ 99,90
  cada  

CAVALETE FUTURA 
Mod. Futura, 72cmx60cm, em aço, 
nas cores branca, preta ou prata. Tubline.
CÓDIGO: 87208121-87208135-87208114

R$ 69,90 
 cada  

PORTA LISA 
210cmx60cm, em  
pinus. Camilotti. 
Fechadura não inclusa.
CÓDIGO: 87362912
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ONGs fazem festa na 
indústria da multa ambiental

Decreto de 2017 do atual governo institucionalizou a indústria 
da multa ambiental. O texto assinado por Michel Temer 
modifica o Decreto 6.514, de 2008, baseado na Lei de Crimes 

Ambientais, e oferece descontos de 60% no valor das multas que 
venham a ser aplicadas em “projetos ambientais”, que são a 
especialidade de ONGs. Órgãos como Ibama ou Instituto Chico 
Mendes aplicam multas anuais de cerca de R$3 bilhões. Pela regra, 
40% do valor seriam destinados a “projetos”.

>> Recursos travam
O Ibama confirmou ontem as 
multas que totalizam R$ 3 
bilhões, mas garante que o direito 
a recursos reduz a receita para 
5% desse valor.

>> Festa nas ONGs
À época do projeto, Suely Araújo, 
presidente do Ibama, estimou que 
havia R$ 4,6 bilhões em multas 
“passíveis de conversão”.

>> Nem precisa ONG
A Lei de Crimes Ambientais já 
prevê que multas simples podem 
ser convertidas em serviços 
de preservação, melhoria ou 
recuperação.

>> Retroalimentação
Já que podem ser beneficiárias das 
multas, há suspeitas de atuação 
das ONGs para apontarem alvos 
dessa indústria de multas.

>> O ‘Biu’ que virou ‘Zito’
O então presidente da Câmara dos 
Deputados dizia que era o único Severino 
em Pernambuco a não ser tratado de 
“Biu”, mas de “Zito”. Só não contou a 
história. Em 1980, o então deputado 
estadual Severino Cavalcanti (Arena) 
não se conformou com a recusa do pároco 
de Ribeirão (PE), Vito Miracapillo, de 
rezar missa pelo 7 de Setembro, por considerar que o brasileiro ainda não havia 
conquistado “a efetiva independência”. Como a Lei dos Estrangeiros veda a 
militância política a não-brasileiros, Severino exigiu a expulsão do padre. Sua 
cruzada lhe rendeu o apelido “Zito”, uma referência ao padre Vito.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ O viés ideo

lógico está 
quebrado”

Senador Magno Malta (PR-ES) 
elogiando a composição do 

futuro governo

sobre distribuição de medalhas 
da Ordem da Segurança Pública. 
Entre os laureados estava ele 
próprio, claro.

>> Um conciliador nato
O ministro José Múcio chega 
à presidência do Tribunal de 
Contas da União com a reputado 
de conciliador inveterado. E deve 
jogar papel importante num 
momento delicado da vida na-
cional, como observou o ministro 
Benjamin Zimler, que o saudou 
na solenidade de posse.

>> Mão do empresariado
Palocci confirmou em depoimento 
à Justiça Federal que Renato Du-
que, preso na Operação Lava Jato, 
foi mesmo indicado ao cargo pelos 
“operadores” Fernando Moura e 
Licínio Machado, ligados ao PT.

>> Exército vai ocupar pré-
dios de ministérios dia 1º
Por razões de segurança, o 
governo decidiu decretar ponto 
facultativo na Esplanada dos Mi-
nistérios no próximo dia 31, uma 
segunda-feira, véspera da posse 
do presidente eleito Jair Bolso-
naro (PSL). Como há previsão 
de desfile do presidente em carro 
aberto, um Rolls Royce, a ideia 
esvaziar os prédios, para que as 
forças de segurança assumam o 
controle de cada um deles, neutra-
lizando a chance de atentado.

>> Começa dia 28
A segurança presidencial, a cargo 
do Exército, assumirá o controle 
dos prédios de ministérios já a 
partir do final do expediente de 
sexta, 28.

>> Exceções previstas
Portaria do Ministério de Plane-
jamento prevê apenas o funcio-
namento de órgãos essenciais na 
véspera da posse presidencial.

>> Tradição mantida
Assessores ainda ponderam que 
Bolsonaro não deveria correr o 
risco do desfile em carro aberto, 
mas o presidente não abre mão da 
tradição.

>> Diplomatas go home
Piorou o clima no Itamaraty 
em relação ao futuro chanceler 
Ernesto Araújo: foi dele a decisão 
de afastar o embaixador Paulo 
Uchoa Ribeiro Filho da chefia 
do cerimonial da Transição, sob 
alegação de haver feito “likes” em 
posts contra Jair Bolsonaro. Mas 
ninguém acredita nisso.
 
>> Filma eu, Galvão
Só nesta quarta (12) o ministro 
Raul “Holofote” Jungmann con-
vocou duas coletivas. Uma delas 

M
arcos Oliveira / Agência Senado

Turismo libera R$ 1,7 
milhão para Natal

PRAIAS
José Aldenir / Agora RN

Orla da capital potiguar vai receber obras de 
enrocamento para melhorar pontos turísticos

O Ministério do Turismo anun-
ciou a destinação de R$ 1,7 milhão 
para obras de enrocamento nas 
praias da zona Leste de Natal. O 
anúncio foi confirmado em audi-
ência que o prefeito Álvaro Dias 

(MDB) participou em Brasília com 
o secretário-executivo da Presidên-
cia da República, Carlos Menezes, 
e que contou com as participações 
do senador Garibaldi Filho (MDB) 
e do secretário municipal de Obras, Prefeitura faz obras de contenção

Tomaz Neto.
Até o momento, os serviços de 

obras de contenção costeira e con-
tra o avanço do mar nas praias dos 
Artistas e do Meio já atingiram 
72% de execução, e, segundo o 
prefeito Álvaro Dias, o Ministério 
do Turismo também garantiu o 
aporte de recursos para a execução 
do projeto de engorda da praia de 
Ponta Negra.

“Mostramos a necessidade da 
obra e a importância dos serviços 
para melhorar a realidade da nossa 
praia mais famosa e principal cartão 
postal. O governo federal reconhe-
ceu a necessidade do nosso pleito e 
garantiu a destinação de recursos no 
orçamento de 2019 para iniciarmos 
a intervenção”, celebrou. l
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Canindé Soares

MELÃO JAPONÊSGranel

1,99
KG

R$

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/12/2018 A 16/12/2018OFERTAS DE DIAS03OFERTAS VÁLIDAS DE 14/12/2018 A 16/12/2018OFERTAS DE DIAS03

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 14 a 16 dezembro de 2018, enquanto durarem os estoques 
na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste 
anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes, para pagamentos no cartão de crédito Makro, 
será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através 
dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da 
compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.  Fotos meramente ilustrativas. 

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

MACAXEIRA
Granel

1,99
KG

R$

MACAXEIRA

MELÃO JAPONÊS

Filé de peito 
de frango 
congelado 
Aurora
Pacote c/ 1kg Coxão 

mole 
bovino
Peça, a 
partir de 18,89

KG

R$10,89
PCT.

R$

Vodka Slova
Garrafa c/ 980ml

6,49
GARRAFA

R$

Café Santa Clara 
Pacote c/ 250g

3,99
PCT.

R$

Sobrecoxa 
de frango 
congelada 
Sadia
Pacote c/ 1kg 8,29

PCT.

R$

Acém bovino
Porcionado, a partir de

13,99
KG

R$

Steak de 
frango 
congelado 
Seara
Unidade 
c/ 100g

0,85
UNID.

R$

8,39
PCT.

R$ 9,98
GARRAFA

R$

65,90
GARRAFA

R$

26,90
EMB.

R$

Salsicha 
hot dog 
resfriada 
Sadia
Pacote 
c/ 500g

Sidra Cereser
Garrafa c/ 660ml

Whisky 
Ballantine’s 
Finest
Garrafa c/ 1L

Papel higiênico 
folha dupla 
Cotton
Embalagem 
promocional, 
leve 24 e pague 
22 rolos c/ 30m

Suco de uva 
integral Alliança
Garrafa c/ 1,5L

9,29
GARRAFA

R$

Flocão de milho 
Nordestino
Pacote c/ 500g

0,99
PCT.

R$

Farinha de 
trigo especial 
Primor
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Feijão-carioca 
T1 Kaldinho
Pacote c/ 1kg

3,95
PCT.

R$ 2,29
PCT.

R$

1,89
UNID.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 M&K
Pacote c/ 
1kg

Amido de 
milho Maizena
Unidade c/ 
200g

2,29
PCT.

R$Biscoito Cream 
Cracker Estrela
Pacote c/ 400g

Leite 
condensado TP 
Nilza
Unidade c/ 395g

Batata 
palha Fritei
Pacote c/ 500g

3,09
UNID.

R$ 7,89
PCT.

R$

Panettone 
de frutas 
Village
Unidade 
c/ 400g

Creme dental 
Oral B 3D White
Unidade c/ 70g

10,59
UNID.

R$

4,99
UNID.

R$

Fralda Super Sec 
Pampers
Pacote Jumbo, 
diversos tamanhos

Caixa 
organizadora 
Sanremo
Plástico, 
capacidade: 
29L

53,90
PCT.

R$

29,90
UNID.

R$

6,99
UNID.

R$

Amaciante Ypê
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

10,59
UNID.

R$ 29,90
UNID.

R$

Desinfetante bak Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 5L Feirinha de 

assadeiras 
Tramontina
Vermelha, 
diversos tipos

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.
FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Pneu Direction Touring
175/65R14 82T

229,90
UNID.

R$

Pimentão 
verde 
Granel

Limão Taiti
Granel 2,59

KG

R$2,49
KG

R$

Goma de 
mandioca 
Boa Vida 
unidade c/ 1kg 4,49

UNID.

R$
Alho roxo
Granel 9,99

KG

R$

Batata-doce-
rosada
Granel 2,59

KG

R$

Repolho-branco
Unidade 2,79

KG

R$
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“Preço das passagens é o ‘calo’ do 
turismo no RN”, avalia Abdon Gosson

AVALIAÇÃO

Reprodução / ABAV

Empresário e atual presidente da Associação Brasileiras de Agências de Viagens no Rio Grande do 
Norte, ele defende maior participação do Governo nas discussões sobre as tarifas áereas em 2019  

Presidente da Associação Brasi-
leiras de Agências de Viagens (Abav) 
do Rio Grande do Norte, Abdon Gos-
son elegeu o preço das passagens 
para Natal como o grande “calo” do 
turismo do Estado. O empresário 
contou que foram feitas inúmeras 
tentativas infrutíferas de alterar es-
te quadro. Os preços atuais, segundo 
ele, tendem a afastar o turista.

“O governador [Robinson Fa-
ria, PSD] ao longo dos quatro anos 
foi aos presidentes das companhias 
aéreas, junto com o trade turístico, 
pedir não que as passagens fossem 
mais baratas, mas que fossem iguais 
às de Recife, João Pessoa ou Forta-
leza. Em um país continental como 
o nosso, onde o transporte é exclusi-
vamente feito por avião (já que não 
temos trens e as estradas são péssi-
mas e inseguras), sem o avião não 
existe turismo, e as passagens para 
Natal são muito caras”, disse em en-

trevista à rádio 96 FM.
Para Abdon, “os preços são altos 

e absurdos, e se não fossem os voos 
fretados, o turismo praticamente 
não existiria” no RN. Ele explicou 
que os presidentes das companhias 

aéreas tentaram “justificar o injus-
tificável” para explicar o motivo dos 
preços das passagens para Natal 
serem altos.

“Quando não há resposta con-
vincente, se diz qualquer coisa. Só 

há quatro companhias aéreas que 
comandam nossos céus, mas eles 
dizem que o mercado está aquecido, 
que há grande procura. Mas, se for 
assim, tem que se aumentar a ofer-
ta”, criticou o presidente da Abav, 
que defende que outras companhias 
possam voar pelo Brasil, aumentan-
do a oferta.

Abdon vê com otimismo o futuro 
do turismo no RN. Para 2019, ele 
crê que haja um aumento na eco-
nomia do Estado oriunda do setor. 
“Em comparação com 2017, em que 
estávamos em profunda recessão, 
2018 foi um ano bem melhor, isso é 
indiscutível. Acreditamos que neste 
próximo governo a economia vai dar 
uma melhorada. E o turismo, sem 
sombra de dúvida, é a maior indús-
tria do RN. São 120 mil empregos 
gerados. Quase 12% do PIB do Esta-
do é o turismo que produz”, finalizou 
o empresário. l

Abdon Gosson espera que setor turístico apresente recuperação em 2019

TRANSPORTE

Preço da gasolina em Natal apresenta 
redução ao longo do último trimestre

José Aldenir / Agora RN

Os postos de gasolina de Natal 
pesquisados pelo Procon Municipal 
reduziram seus preços na bomba pa-
ra o consumidor. A variação mensal 
é de redução de 6,82%, o representa 
queda no preço médio de R$ 4,618 
para os atuais R$ 4,303.

Segundo o Procon, 98,57% dos 
estabelecimentos da capital baixa-
ram o preço da gasolina comum. De 
acordo com a pesquisa de peços, este 
é o terceiro mês consecutivo de baixa 
no valor do combustível.

A região Oeste da cidade foi a 
que apresentou o menor preço médio 
entre as quatro pesquisadas. Lá, a 
gasolina comum girou em média R$ 
4,278 o litro. A pesquisa encontrou o 
menor preço de (R$ 4,210), na zona 
Norte, em Pajuçara.

Já o maior preço da gasolina 
comum foi constatado na região Sul 
e na região Leste, a R$ 4,499 o litro 
em Lagoa Nova e Tirol, no entanto o 
maior preço médio foi encontrado pe-

la pesquisa na região Sul (R$ 4,316).
Hoje, o preço do etanol corres-

ponde a 75,76% do preço da gasolina, 
segundo o Procon Natal. Em novem-
bro essa porcentagem era de 74,44%.

 Segundo o Procon, para com-
pensar economicamente, o preço do 

etanol deve ser, no máximo, 70% do 
preço da gasolina, ou seja, custar em 
torno de R$ 3,012 em média o preço 
encontrado foi de R$ 3,260.

Ainda de acordo com o Procon, o 
o preço médio do etanol encontrado-
em Natal foi de R$ 3,260. l

Posto na Ribeira vende gasolina a R$ 4,29 - 1 centavo a menos que a média

SEGUNDOS
EM QUINZE

RN tem 131 cidades em 
risco de surto de dengue
O Rio Grande do Norte tem 131 
cidades estão em situação de alerta 
ou risco de surto de dengue, zika 
e chikungunya, de acordo com o 
novo Levantamento Rápido de 
Índices de Infestação pelo Aedes 
aegypti (LIRAa) de 2018. Desse 
total, 70 estão em alerta e 61 em 
risco de surto das doenças. Outras 
35 estão em situação satisfatória. 
A capital do estado, Natal, fez o 
monitoramento por armadilha. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
a maior parte dos criadouros foi 
encontrada em depósito de água, 
com 2,9 mil casos, em seguida vem 
os depósitos domiciliares (419) e, 
por fim, o lixo (51).

José Aldenir / Agora imagens
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sindicatodosmedicos.rn
@sinmedrn

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

INFORMATIVO 
SEMANAL

Médico pioneiro em cirurgia cardiovascular 
recebe homenagem na Assembleia Legislativa

Natural de Recife, o médico José 
Ricardo Lagreca de Sales Cabral 
recebeu na última terça-feira (11), 
o título de cidadão norte-
riograndense, em solenidade 
realizada na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte, através de uma proposição 
do deputado Ricardo Motta.

Formado pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), 
mestre em cirurgia cardiovascular 
e especialista em Gestão de 
Hospitais Universitários no SUS, 
pelo Sírio Libanês, Lagreca, 

como é mais conhecido, foi 
pioneiro na realização de cirurgias 
cardíacas no Rio Grande do Norte. 
Atuou como professor visitante na 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e, por 
21 anos, dirigiu o Hospital 
Universitário Onofre Lopes 
(HUOL). O médico também 
deixou sua marca na Secretaria 
Estadual de Saúde do RN, onde 
ocupou a pasta de secretário de 
saúde.

O presidente do Sindicato dos 
Médicos do RN, Geraldo Ferreira, 
que esteve entre as autoridades 
presentes na solenidade, destacou 
a importância do Doutor Lagreca 
no desenvolvimento da saúde 
pública do estado: “Trabalho no 
HUOL há mais de 20 anos e 
acompanhei muito do que foi feito 
pelo professor Lagreca. O seu 
empenho, a sua luta e 

determinação, contribuiu para 
transformar o nosso hospital em 
uma grande referência” disse.

Geraldo destaca ainda que o título 
de cidadão é uma forma justa de 
homenagear o médico: “É justo 
torna-lo cidadão deste estado, pelo 
muito que ele fez pela educação e 
pela administração da saúde 
pública”, finalizou.

Informamos aos médicos de Natal 
que a reunião com Dr. George 

Antunes, Secretário Municipal de 
Saúde, para correções do Plano de 
Cargos, está marcada para terça-
feira, dia 18 de dezembro, às 15 
horas, na sede da Secretaria de 

Saúde.

Solicitamos a presença dos médicos. 
É importante que todos se organizem, 

ativos, dos vários serviços e 
especialidades, e aposentados para 

que as pendências sejam 
satisfatoriamente resolvidas. 

A agregação da GP à gratificação 
recebida deverá corrigir a maioria 

das distorções, mas há outras 
questões a serem encaminhadas e 

cobradas as resoluções.

Quantas incertezas! Novos 

Governos; Novos Legislativos; 

Velho Judiciário querendo ser 

Novo; Reformas? Todos com 

medo. Escândalos se seguem a 

todo o momento e ninguém viu! 

Todos surpresos. Todos enchem a 

boca de “na minha gestão tudo 

irá mudar”.  

Leia o artigo completo em 

sinmedrn.org.br

Dica Contábil: 
As duas formas de dor! 

Uma física; outra 
que modifica

Leroy Merlin lança serviços 
para instalação de produtos

FACILIDADE

Leroy Merlin / Divulgação

Coordenadora de Serviços da loja em Natal destaca que o valor os
trabalhos de instalação podem ser parcelados em até dez vezes em juros

A Leroy Merlin implantou uma 
série de serviços na loja em Natal. 
Agora, o consumidor escolhe o pro-
duto, compra e também pode optar 
pela instalação do objeto comprado.

De acordo com Patrícia Reis, 
coordenadora de Serviços da Leroy 
Merlin, já são oferecidos serviços pa-
ra a instalação de pisos laminados, 
vinílicos e cerâmicos, além de papel 
de parede, ar condicionado, ventila-
dor de teto, cortina de persiana e mó-
veis de organização – closet e jardim.

Todas estas instalações começa-
ram a ser oferecidas a partir desta 
semana. Quem se interessar pelos 
serviços basta ir à loja e fazer o pe-
dido.

“É feito um agendamento e o 
prestador de serviço vai no dia e ho-
rário marcados. Estamos numa fase 

de agregação de serviço ao produto. 
Em todo o Brasil está sendo assim 
e a Leroy Merlin é a primeira home 
center a oferecer esta novidade de 
norte a sul do país”, disse Patrícia 

Reis.
Neste fim de semana, a loja 

continua a realizar o Festival do Jar-
dim, com a promoção de 530 produ-
tos distintos. l

Instalações começaram a ser oferecidas a partir desta semana na loja de Natal

TRABALHO

Justiça convoca 
dirigentes do ABC
para negociar débitos

A Justiça do Trabalho convocou 
dirigentes do ABC, ex-atletas e ex-
empregados que tenham processos em 
fase de execução (quando já existe uma 
condenação), para se pronunciarem 
sobre uma proposta de acordo.

Pela proposta de conciliação 
elaborada pelo juiz Michael Knabben, 
coordenador do Centro Judiciário de 
Soluções de Conflitos e Cidadania de 
Natal (Cejusc-Mar), o clube pagaria 
70% do valor devido, em parcela única, 
nos mesmos termos do acordo feito 
recentemente com o América de Natal.

Os processos em execução, que 
são abrangidos pelo acordo, são aqueles 
em que já houve julgamento e se 
encontram em fase de cobrança. l

José Aldenir / Agora RN

Fernando Suassuna, presidente
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“ Pergunte 
pro seu Orixá, 

amar só é 
bom se doer”

(Vinícius de Moraes)

>> Carnabeco 2018. 
Começou com alternativa ao 
Carnatal, virou tradição de 
uma contracultura foliã, e 
segue cada vez mais animado. 
É o Carnabeco, criado pelos 
frequentadores do multiverso 
do Beco da Lama e que tem 
nova edição amanhã, sábado, 
com muita picardia, alegria 
e a animação do Frevo do 
Xico. A partir do meio-dia. 
Promoção da SAMBA – 
Sociedade dos Amigos do Beco 
e Adjacências.

As coisas de Jesus

Foi visto na goiabeira
no formato de um arbusto
juram que viram seu busto

numa panqueca inteira. 

Já foi visto numa uva
no vidro da cristaleira

em nuvens cinzas de chuva
nos ramos das oliveiras.

Apareceu numa praia
num arco-íris no céu

nas costas de uma arraia
numa gruta em Israel

Na parede de um edifício
em folhas de bananeira

sempre é visto no hospício
nas noitadas da Ribeira

Já apareceu nas guerras
nas missas de sexta-feira
no ar, no mar e na terra
numa barraca de feira

Não vejo grande mistério
em tantas aparições

o que eu acho pouco sério
é a crença nessas visões.

>> Pesos e medidas. A vereadora 
Eleika Bezerra mais uma vez 
demonstra seriedade na gestão do seu 
mandato. Fez duras críticas ao aumento 
da verba de gabinete da Câmara 
Municipal, de R$ 18 mil para R$ 22 mil, 
num momento em que a casa anuncia 
demissões de quase 500 assessores 
parlamentares.

>> PSL oposição. O deputado eleito 
Coronel Azevedo emitiu uma nota 
nas redes sociais, nitidamente como 
resposta a um comentário no blog de 
Gustavo Negreiros sobre uma suposta 
aproximação do pesselista com o futuro 
governo Fátima Bezerra. Chamou de 
atraso quem olha o retrovisor na vida 
pública.

>> PSL oposição II. Não senti 
contundência na resposta da nota, já 
que na condição de parlamentar do 
PSL, espera-se um posicionamento duro 
na divergência com o PT, como aliás 
vem fazendo o presidente eleito Jair 
Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. 
Bater em Lula e Dilma é não tirar o 
olho do retrovisor.

>> Chaplin total. Um dos fanzines de 
mais longa periodicidade no Nordeste, 
o K, do jornalista Rodrigo Hammer, 
está nas ruas com mais um perfil de um 
renomado cineasta, agora com Charlie 
Chaplin. Disponível gratuitamente 
na Cooperativa da UFRN, Livraria 
Saraiva, Box 7ª Arte e bancas de 
Petrópolis.

>> Fim de linha. A revista espanhola 
“Primera Línea”, dedicada ao mundo 
masculino e sempre repleta de ensaios 
sensuais com modelos e atrizes 
famosas, vai encerrar a edição impressa 
em 2019. O número de janeiro será o 
último. Fundada pela Editora Zeta, está 
em circulação desde 1984.

>> Perdas e danos. Vai entender 
os grandes investidores do Brasil. 
Fábio Carvalho segue negociando 
a compra do que sobrou da Editora 
Abril, principalmente a Veja e Exame, 
enquanto procura comprador para o seu 
Leader Magazine, que acumula dívidas 
de R$ 230 milhões e prejuízos de R$ 800 
milhões.

O abadá, o abadeu, o abadamos, 
o abaderam, o abademos, o 

abadarão. É Carnatal. 

 (Júlio Macedo Ribeiro)

Me dê um porco, Vivo, para eu 
encher a minha pança com 

Raulzito.

(Rogério Frias Naves)

Segundo o Ibope, 25% rejeita 
Bolsonaro, o que é uma minoria 

esmagadora. 

(Gerusa de Andrade Torres)

PICARDIA NAS REDES
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...do portal UOL: “Unesco 
reconhece união homoafetiva como 
patrimônio mundial”;
 
...do procurador da República 
e coordenador da Lava Jato 
em Curitiba Deltan Dellagnol: 
“Relatório do COAF apontou que 9 
ex-assessores de Flávio Bolsonaro 
repassaram dinheiro para o seu 
motorista. Toda movimentação 
suspeita envolvendo políticos e 
pessoas a eles vinculadas precisa 
ser apurada com agilidade. É o 
papel do MP no RJ investigar”;
 
...do jornalista Gilberto Dimenstein: 
“Estranho comportamento dos fãs 
de Bolsonaro.  Aguerridos  ( e com 
razão) contra a corrupção, agora me 
atacam por pedir esclarecimento no 
caso do motorista. Argumentam: 
e o PT?  E Lula? Se um crime 
justificar o outro, ninguém vai para 
cadeia. Dois erros não significam 
um acerto”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Despedidas e lágrimas. Uma 
tarde de despedidas e de muita 
emoção nesta quinta-feira, na Câmara 
Municipal de Natal. Momento em 
que os vereadores  eleitos deputados  
resolveram despedir-se de seus 
mandatos no legislativo municipal. 
Natália Bonavides, eleita deputada 
federal, falou sobre as expectativas 
para os trabalhos em Brasília e citou 
a prisão ‘injusta’ de Lula. Sandro 
Pimentel, eleito deputado estadual, 
agradeceu aos colegas vereadores e 
funcionários da Casa, falou sobre seus 
principais projetos como vereador, 
como o fim do voto secreto na Câmara 
e a criação do Hospital Veterinário 
Municipal. Eudiane Macedo, eleita 
deputada estadual, não segurou 
as lágrimas ao contar sobre a sua 
trajetória de vida.  
Ubaldo Fernandes, eleito deputado 
estadual, também se despediu da 
Câmara Municipal.

>> Pauta. A manhã foi bastante 
movimentada nesta quinta-feira na 
Assembleia Legislativa, durante 
entrega de medalhas de Mérito a 
autoridades, incluindo a governadora 
eleita Fátima Bezerra. Nas conversas 
nos bastidores da solenidade, a 
escolha dos últimos nomes para o 
secretariado petista e a aprovação 
do Orçamento Geral do Estado pela 
Comissão de Finanças. 
 
>> Ansiedade. Sobre o primeiro 
assunto, o nome de Márcia Maia 
continua sendo questionado se vai ou 
não vai ser indicado pela governadora 
para uma função ligada ao social. 
A ansiedade já estaria à mil com a 
proximidade do fechamento do time 
petista. 
 
>> Orçamento. Sobre o segundo 
assunto, a aprovação do Orçamento 
2019 pela Comissão de Finanças, os 
deputados José Dias e Dison Lisboa 
foram votos vencidos na aprovação 
da matéria, que irá para votação no 
plenário na próxima semana. “Desse 
jeito não vai dar certo. Com populismo 
não vai funcionar”, disse José Dias à 
coluna, criticando o material aprovado 
e as consequências para o Estado.

>> Detalhes. O relatório do 
Orçamento 2019 foi apresentado pelo 
deputado Fernando Mineiro (PT). 
Um dos destaques foi a pactuação dos 
Poderes e Órgãos para a redução do 
repasse do Executivo no valor de R$ 
173 milhões. O documento apontou 
também um déficit orçamentário de 
R$ 1,87 bilhão para o próximo ano.

>> Sentimento. “A Associação dos 
Subtenentes e Sargentos Policiais e 
Bombeiros Militares do RN recebeu 
a notícia da recusa do Tribunal de 
Justiça do RN ao pedido de antecipação 
dos royalties pelo Governo do Estado 
com muita indignação e perplexidade 
mediante a situação grave de crise 
financeira que se encontra os servidores 
do RN: sem previsão para receber o 
salário de dezembro, e muitos sem 
receber dois décimos terceiros salários 
(2017 e 2018). Esta crise, que se arrasta 
desde 2016, só tem penalizado os 
servidores do Executivo – que atendem 
diretamente a população por meio dos 
serviços públicos. 
O mecanismo de antecipação das 
receitas já foi utilizado por governos 
anteriores sem impedimentos”. De 
nota assinada pela Associação dos 
Subtenentes e Sargentos Policiais e 
Bombeiros Militares do RN.

>> Ranking. O Ministério da 
Transparência e Controladoria Geral da 
União - CGU anunciou o resultado da 
avaliação do nível de transparência dos 
Estados e municípios brasileiros. Pelo 
índice, o Rio Grande do Norte aparece 
em segundo lugar no Nordeste em nível 
de transparência pública, com nota 8,8. 
No ranking nacional o RN ficou em 
sétimo lugar.

Instagram

Cedida

Instagram

Senador José Agripino cumprimentando com sorriso aberto Jair 
Bolsonaro, durante reunião dos democratas com o presidente eleito

Ex-diretor do HUOL e ex- secretário de Saúde do RN, o médico Ricardo 
Lagreca recebendo o título de Cidadão Norte-riograndense na 
Assembleia Legislativa

Ao lado do médico Paulo Xavier, deputado Hermano Morais na 
inauguração da nova sede da Casa de Apoio Nazinha Lamartine, 
pelo Hospital Infantil Varela Santiago. A Casa de Apoio Nazinha 
Lamartine oferece abrigo, alimentação, material de higiene e 
acompanhamento psicológico para os necessitados
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A repecurssão do caso de João 
de Deus, médium acusado por mu-
lheres de abuso sexual, chegou até 
Oprah Winfrey, que não se agradou 
e fez questão de tomar suas próprias 
medidas para mostrar o repúdio.

Oprah apaga entrevista com 
João de Deus e pede justiça

REPÚDIO

“Tenho empatia pelas mulheres”, disse

Durante visita a Abadiânia 
em 2012, apresentadora 
norte-americana gravou 
entrevista com o médium

A apresentadora norte-america-
na, que havia visitado o homem em 
2012 para gravar uma edição do seu 
programa, retirou a entrevista do 
seu canal do YouTube após saber 
das acusações contra o médium.

Em nota, Oprah falou sobre o ca-
so: “Eu tenho empatia pelas mulhe-
res que estão se apresentando agora 
e espero que a justiça seja feita”. Na 
época da entrevista, ela chegou a ir 
na Dom Inácio de Loyola, em Aba-
diânia (GO), lugar em que João de 
Deus faz seus atendimentos. l

Paul Drinkwater / NBC / AP

HORÓSCOPO

Hoje, seu sexto sentido continua afiado e pode 
mostrar boas oportunidades. A saúde pede 
cuidado: tente descansar mais. Ao lado da sua 
cara-metade, a confiança será essencial.

No trabalho, talvez seja preciso mais cuidado para 
não perder uma informação importante. Talvez a 
vida a dois ande um pouco mais calma, mas os 
laços com o par tem tudo para se tornar mais fortes.

No trabalho, a convivência com os colegas conta 
com excelentes energias. Se pensa em viajar 
com a turma, seus planos contam com a bênção 
dos astros. No romance, muito companheirismo.

Vai sobrar habilidade para se expressar e até 
convencer os outros, o que pode ser muito útil 
no trabalho. Há chance de se dar bem em jogo 
ou sorteio.

Há chance de surgir uma boa oportunidade de 
trocar de emprego: ligue suas antenas. Mudança 
no visual recebe boas energias. A atração por 
alguém popular tem tudo para crescer.

Há chance de realizar um sonho de consumo que 
envolve a família. Pode ser um boa fase para se 
aproximar de pessoas que foram importantes em 
sua vida. No amor, reforce os laços com o par.

Aposte no bom humor e no jogo de cintura para 
driblar qualquer obstáculo no emprego. Viagem ou 
passeio tem tudo para animar esta sexta. Tente 
algo mais ousado para animar a vida a dois.

É melhor ter cautela para não falar mais 
do que deve. Contato com os amigos conta 
com excelentes energias! Falar dos seus 
sentimentos ajuda a fortalecer a união.

Pode surgir uma oportunidade para conquistar 
um cargo ou emprego melhor. Confie em seu 
sexto sentido. A dois, a atração sexual tem tudo 
para crescer. Mas pode pintar briga com o par.

O astral é favorável para lidar com dinheiro e iniciar 
uma poupança. Não acredite em promessas 
milagrosas para faturar. Se está a fim de alguém, 
aposte no romantismo para se aproximar.

Sua habilidade para interagir com pessoas 
próximas fica mais evidente. Não deixe a família se 
intrometer demais no seu relacionamento amoroso. 
Paquera pode se transformar em algo mais sério.

Vai sobrar disposição para se concentrar nos seus 
objetivos, inclusive no trabalho. Mas tenha cautela 
ao lidar com o chefe ou com pessoa conservadora. 
Se está a fim de alguém, não esconda seu interesse!

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Valentina negocia com Robério. Mirtes finge passar mal, e Maltoni chama Aranha. Luz, Gabriel e Sóstenes chegam 
à casa de Clotilde. Louise entrega a Gabriel um presente de Valentina para Luz. Júnior afirma a Geandro que 
descobrirá quem é o homem encapuzado.

O SÉTIMO GUARDIÃO

No passado, Cris/Julia e Danilo se amam. Isabel tem um pesadelo com Felipe e Priscila. Embriagado, Mauro 
César interrompe o encontro de Mariane e Marcelo e implora para ter uma conversa com a atriz. Danilo garante a 
Cris/Julia que os dois se encontrarão em todas as suas vidas. Marcelo beija Mariane. 

ESPELHO DA VIDA

Lúcio pede que Betina evite falar com Herberto. Eliseu conta a Paulina que Barão responderá ao 
processo em liberdade, graças a Belém. Barão se emociona quando Paulina decide lhe dar uma 
segunda chance. Herberto pede dinheiro a Betina para fugir do país.

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 38

Cargos do 
Legislati-
vo federal

Ponto
marcado
no bas-
quete

Sílaba de
"disco"

Cada in-
divíduo da
árvore ge-
nealógica

Fato que
abala o

prestígio 
de famosos

Leste, em
francês

"(?)
Balanço",
gravação
de Cazuza

Nome da
letra que 

simboliza o
hidrogênio

Falam
para que

outro
escreva

Material
de traba-

lho do
pescador

Cheio de
(?): pre-
sunçoso

Meio mais
puro em

áreas
verdes 

O País
dos

Faraós
(Ant.)

Lobo (?), 
persona-
gem de
fábulas

Colocar
(ovos) 

"Meu (?)
Querer",
antiga
novela

Oswald de
Andrade,

poeta

Hino
religioso

Repetição
de sons 

Sufixo de 
"bronquite"

Consoante
sinuosa
Santo

(abrev.)

Dez, em
inglês 
Cafona
(bras.)

Capta a on-
da do rádio 

Exímio
(fig.)

A + os
(Gram.)

Dividem-se
em duas
porções:
delgado e

grosso
(Anat.) 

O popular
"salsão"
Veste do
Tarzan

Tola;
ingênua

Dígrafo de
"barro" 

Habilida-
de natural

Anísio
Teixeira,
educador
Comissão; 
represen-

tação

Pasta pa-
ra canapé
Ter apreço;
respeitar 

Som da
vaia

Artigo de
contrato

Solicitar
(?) Braga,

técnico
(fut.)

Parte 
do boné
Alvo do
martelo

Sem brilho;
opaco

Pão de (?),
tipo de bolo

Antônimo
de "dis-
córdia"

SAF
ESCANDALO

INTESTINOS
AOSESTC
DTENECO

BOBAAIPO
RRBTANGA

REDEDEPESCA
EGITOSI
PATEPALA
UAPEDIR

ESTIMAROA
ATBEMÇP
DELEGAÇÃO

DOMLOUVOR

3/est — ten. 5/fosco. 7/estimar. 9/delegação. 11/rede de pesca.
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A CHS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELLI, CNPJ N° 29.510.545/0001-20, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema Licença de Regularização de Operação para extração de sal marinho e beneficiamento, 
localizado no Distrito de Diogo Lopes – Zona Rural -  Município de Macau/RN. 

Caio Ramon Lins Honório Da Silveira
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CRISTIANE ALVES RAMALHO, CPF: 012.691.754-08, torna Público que requereu ao INSTI-
TUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NOR-
TE-IDEMA a  LICENÇA DE OPERAÇÃO,  de um empreendimento de carcinicultura, localizado no 
Município de Mossoró-RN.

CRISTIANE ALVES RAMALHO
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ECOVILLE 02 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ 10.418.641/0001-14, torna 
público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
– SEMUR a Licença de Operação, para um empreendimento residencial multifamiliar situado na Rua 
Campo Alegre, 900, Cajupiranga – Parnamirim/RN.

Silvio de Araújo Bezerra
Presidente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MAC CLEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., CNPJ 51.593.549/0001-
79 torna publico, que recebeu do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO 
AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA A RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERACIONAL, 
com prazo de validade até a data de 04/12/2024, em favor do EMPREENDIMENTO de confecções de 
camisas, através da transformação de matéria-prima (tecido), sem tingimento e sem lavanderia., locali-
zada na Rua Alcides Jerônimo Freire, nº 135, Parque de Exposições, no município de Parnamirim/RN.  

ANTERO CEZAR LOPES CLEMENTE
SOCIO-GERENTE

RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA

RAIMUNDO RONALDO LOPES,  CPF: 033.750.644-20, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Reno-
vação Licença Simplificada,  para Projeto Casa Show, Localizado Largo São Sebastião, 102, Centro, 
Praia Pipa, Tibau do Sul-RN.

RAIMUNDO RONALDO LOPES
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO  DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

SÔNIA MARIA FARENZENA-ME,CNPJ: 11.426.460/0001-00, torna público que recebeu do  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE-IDEMA à  LICENÇA SIMPLIFICADA-LS, de n° 116578/2017, com validade até 17/09/2024, 
de um empreendimento de Avicultura de Postura, localizado no Município de Macaíba-RN.

SONIA MARIA FARENZENA
Proprietária

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O DOUTOR José Conrado Filho, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível
da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,

F A Z S A B E R, a todos quantos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº 0146337-69.2013.8.20.0001,
Procedimento Ordinário, em que é Autor Magno Helder Câmara de Medeiros e Maria
Veronica Fonseca Medeiros e Réus Francisco André Melo Oliveira, Jociano Grassi
Schunke, Marcato Industria e Comércio de Móveis Ltda, Mário Roberto Frota Kriger e
MSK Comércio de Móveis Ltda, que pelo presente Edital, CITA MSK Comércio de
Móveis Ltda, inscrita no CNPJ nº 10.349.398/0001-20, tendo como último endereço
conhecido na Av. Hermes da Fonseca, 838, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.020-145,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para, integrar a relação processual, e, caso
queira, contestar os termos da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria
Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o
presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 29 de agosto de 2017, Eu,
Dinara Câmara da Silva e Paiva ( ), Chefe de Secretaria, subscrevo e vai
assinado pelo MM Juiz.

José Conrado Filho
Juiz de Direito

Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 4º Andar, Lagoa Nova - CEP 59064-250, Fone: 1, Natal-RN - E-mail:
nt1civ@tjrn.jus.br
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EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O DOUTOR José Conrado Filho, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível
da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,

F A Z S A B E R, a todos quantos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº 0146337-69.2013.8.20.0001,
Procedimento Ordinário, em que é Autor Magno Helder Câmara de Medeiros e Maria
Veronica Fonseca Medeiros e Réus Francisco André Melo Oliveira, Jociano Grassi
Schunke, Marcato Industria e Comércio de Móveis Ltda, Mário Roberto Frota Kriger e
MSK Comércio de Móveis Ltda, que pelo presente Edital, CITA MSK Comércio de
Móveis Ltda, inscrita no CNPJ nº 10.349.398/0001-20, tendo como último endereço
conhecido na Av. Hermes da Fonseca, 838, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.020-145,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para, integrar a relação processual, e, caso
queira, contestar os termos da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria
Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o
presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 29 de agosto de 2017, Eu,
Dinara Câmara da Silva e Paiva ( ), Chefe de Secretaria, subscrevo e vai
assinado pelo MM Juiz.

José Conrado Filho
Juiz de Direito
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

VIAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 20.069.653/0001-34, com en-
dereço na Rua Ipanguaçu, 1123, Tirol, Natal/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Instalação e Operação para 
Loteamento Parque da Tijuca, localizado às margens da Rodovia Estadual RN 313 no bairro de Caju-
piranga, s/nº, Zona de Expansão Urbana, Nísia Floresta/RN.

Letícia Gomes Bezerra de Araújo - Proprietária

LICENÇA DE OPERAÇÃO 

ATACADÃO S.A, Centro de distribuição de alimentos inscrita no CNPJ nº 74.315.333/0224-
20, torna público que esta requerendo a esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
– SEMUR a Licença de Operação, através do Processo Administrativo Nº 2018177223181, de um 
(a) empreendimento comercial, situado na ROD BR 101, nº 5300 Nova Esperança, Parnamirim-RN, 
ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitações quaisquer esclarecimentos.

Carlos Augusto Monteiro de Barros 
Diretor Comercial

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO (LIO)

PAULO ESTEVAM DA SILVA, CPF/MF nº 946.248.108-30, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Instalação e Operação (LIO) do empreendimento Loteamento Nova São Miguel em uma área com 
36,8 hectares localizado no municipio de São Miguel/RN, 

PAULO ESTEVAM DA SILVA
Sócio Diretor

AVISO AOS LICITANTES

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

 

PROCESSO Nº 02610007.001574/2018-74 - TOMADA DE PREÇOS 024/2018

Wadme Inácio Bezerra

 

Natal, 13 de dezembro de 2018.

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 03/01/2019, 
às 09:30 (nove e trinta) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018, para 
Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de Centro de 
Disponibilidade de Informação e Tecnologia da EMATER/RN no município de São Paulo do 
Potengi/RN. O edital com as demais especificações encontra-se à disposição dos interessados na 
sede da EMATER, com a CPL, situada no Centro Administrativo do Estado, Bloco VI – Lagoa Nova 
– Natal/RN, no horário de 8:00 às 13:00 horas.



Entrevista Ricardo Chaves
Cantor e principal atração do Bloco Bicho
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“Grande mérito do Carnatal é tentar 
inovar, para não ficar engessado”

José Aldenir / Agora RN

Depois de completar bodas de 
prata em participações no Carna-
tal, o baiano Ricardo Chaves fará 
este ano sua 26ª participação na 
micareta. Ele é a principal estre-
la do “Bicho”, que ele define como 
“mais que um bloco, um estado de 
espírito”.

Conhecido por suas surpresas 
no encerramento do Carnatal, 
Ricardo faz mistério a respeito do 
que está planejando para este ano 
no corredor da folia. “Sempre al-
guma coisa que surge bem em ci-
ma do evento”, disse em entrevista 
ao Agora RN. Confira abaixo:

Jornal Agora RN - Qual a ex-
pectativa para mais um Carnatal?

Ricardo Chaves - Todo ano, por 
mais que pareça a mesma coisa, dá 
sempre a sensação de estreia. Ainda 
dá aquele frio na barriga. Então, te-
nho sempre uma expectativa positiva 
de encontrar a galera do [bloco] Bicho, 
que é um prazer muito grande.

Agora - Você é uma das refe-
rências quando se fala no evento. 
Como vê isso?

RC - É uma responsabilidade ser 
uma referência de um evento tão vito-
rioso como o Carnatal. É uma história 
bonita construída com muito esforço, 
muitas coisas legais que aconteceram 
ao longo desses anos todos. Acompa-
nhei o Carnatal desde o primeiro per-
curso. Tive ao lado deles, do pessoal 
da Destaque, nos melhores e nos pio-
res momentos. Então, o público teve 
comigo ao lado disso. São muitas as 
gerações que acompanham meu tra-
balho junto com o Bicho.

Agora - O que representa para 
você o Carnatal? E o Bloco Bicho?

RC - É difícil definir assim o que 
representa o Carnatal e o Bicho. Eu 
digo que são duas coisas muito im-
portantes na minha carreira e vida. O 
Carnatal foi o primeiro carnaval fora 

de época fora da Bahia que eu toquei 
e permaneci. São 26 anos. Abriu por-
tas para eu ir a outros eventos. Isso 
impulsionou minha carreira de forma 
absurda. Eu já tinha recebido vários 
prêmios de melhor puxador de bloco 
no carnaval de Salvador, mas a partir 
das micaretas isso se propagou e o 
Bicho foi e é uma referência de blocos 
atualmente. Ainda hoje o Carnatal é o 
único que mantém a essência do que 
eu enxergo como ser um bloco, que 
ainda mantém aquela coisa ser tipo 
uma torcida de futebol, das pessoas 
terem orgulho de sair no bloco, de 
guardar o abadá, ter o sentimento de 
unidade entre os foliões e o artista.

Agora - O evento já passou por 
alguns lugares e promoveu mu-
danças ao longo dos anos. Qual 
sua avaliação do Carnatal nesse 
tempo que você tem participado?

RC - Eu participei de todos os 
trajetos da história do Carnatal. Eu 
não fico em cima do muro ao dizer que 
sinto falta da rua, sim, que foram os 
melhores anos de Carnatal. Eu, par-
ticularmente, sinto falta da subida 
da Romualdo [Galvão], da pipoca, da 
descida da Prudente [de Moraes]. São 
coisas muito marcantes no trajeto de 
rua. O grande mérito do Carnatal é 

tentar inovar a cada ano, para não 
ficar uma coisa engessada, que é di-
fícil num circuito indoor. Mas, a cada 
ano, busca uma novidade, mesmo que 
seja cada vez mais restrito a quem 
tem abadá e arquibancada. É o maior 
evento de axé. Tem uma importância 
fundamental e acho que esse ano tem 
outras novidades.

Agora - O domingo de Carna-
tal ficou marcado por você encer-
rar a festa e sempre com alguma 
novidade. Já tem em mente qual 
será a deste ano?

RC - Essa história do domingo do 
Bicho eu sempre brinco com Roberto 
Bezerra [diretor da Destaque, orga-
nizadora do evento], com quem eu 
discuto as maluquices que acontecem, 
que nós acabamos criando um “mons-
tro”. Surgiu por acaso no ano em que 
fui sorteado para ser o último bloco a 
desfilar por conta de uma determina-
ção do MP [Ministério Público], que os 
blocos tinham que terminar à 1h. Na-
quele ano, o Bicho foi sorteado para 
ser o último e ninguém queria. Todo 
mundo achava que era fim de festa, 
ninguém queria cantar. E naquele ano 
eu estava no meio do corredor da folia, 
deu a hora, teve atrasos por causa de 
outros blocos e eu tive que parar. Mas 

o folião do Bicho continuou cantando. 
Então, eu avisei a eles: “eu vou ter 
que parar, vocês podem continuar”. 
E eles continuaram com várias músi-
cas. A partir daí, eu disse ao pessoal 
da Destaque que não precisava mais 
realizar sorteio no domingo, eu queria 
encerrar. Associados dos outros blocos 
começaram a querer esperar o Bicho 
no último dia e aquilo acabou sendo 
uma festa entre todos os foliões. E eu 
fui sendo cobrado, digamos assim, 
do que fazer [com novidade a cada 
Carnatal]. Sempre alguma coisa que 
surge bem em cima do evento. Eu 
ligo pra Roberto [Bezerra] e digo: “se 
prepare que me deu uma ideia louca”. 
E ele sempre compra minhas malu-
quices. Pelo que estou sabendo, vão 
ter encerramento todos os dias, mas 
o encerramento do domingo não pode 
ser um qualquer. Posso garantir que o 
encerramento não será tradicional. Já 
avisei a Destaque que vou quebrar o 
protocolo como todos os anos. l

Conhecido pelas surpresas no evento, cantor baiano faz mistério para este ano

PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (14/12)
Abertura dos portões: 17h
18h  PALCO UBER (na concentração)
18h30  ME ABRAÇA - Durval Lelys
19h  ÔBAIUNO - Saulo
19h30  VEM COM O GIGANTE - Léo Santana
21h30  VUMBORA - Bell Marques
21h30  ESTAÇÃO SKOL – Fitdance
21h30  CAMAROTE SKOL - Wesley Safadão e 
Ralk

Sábado (15/12)
Abertura dos portões: 17h
18h  PALCO UBER (na concentração)
18h30  VUMBORA - Bell Marques
19h  ME ABRAÇA - Durval Lelys
19h30  BICHO - Ricardo Chaves
21h30  LARGADINHO - Claudia Leitte
21h30  ESTAÇÃO SKOL - Jammil
21h30  CAMAROTE SKOL - Xand Avião, Rafa  e 
Pipo Marques e Make U Sweat

Domingo – (16/12)
Abertura dos portões: 17h
12h  VUMBORA DAY - Rafa e Pipo Marques
17h  PALCO UBER (na concentração)
17h30  CORUJA - Ivete Sangalo
18h30  PSI - Psirico
19h30  BICHO - Ricardo Chaves
19h30  CAMAROTE SKOL - Bell Marques e Liu


