
CRITÉRIO 05

Líder do PSL garante que cargos 
federais no RN serão técnicos
Segundo Hélio Oliveira, o enxugamento da máquina 
federal já começou e não ficará restrito apenas a Brasília, 
será aplicado em todos os estados.

NATAL
Quinta-feira,
29 de novembro de 2018 
Edição nº 439 | ano 2

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

PERIGO 09

Três cidades do RN têm alto risco de 
proliferação do mosquito da dengue
Municípios potiguares de Cruzeta, Guamaré e Rafael Godeiro 
se encontram em situação de risco, segundo avaliação do 
Tribunal de Contas da União.

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

Relatório aponta tortura 
em Alcaçuz; Governo nega

Melhora da economia 
deve triplicar carros

Documento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura afirma que rotina imposta pelos 
agentes prisionais no Estado configura tortura física e psicológica parecida à notada em cadeia no Iraque.

Especialista da UFRN, Rubens Ramos afirma que frota 
de automotores cresce mais que a de motocicletas.

POLÊMICA 09

EM NATAL 07CULTURA 07

Congestionamento na Ponte de Igapó: zona Norte vai ser região mais afetada

José Aldenir / Agora RN

Sala de espetáculos do 
Teatro de Parnamirim 
deve ser liberada na 
semana que vem
Para o Corpo de Bombeiros, teatro 
necessita de melhorias na sinalização 
de equipamentos como o quadro de 
energia e saídas de emergência da 
implantação de fitas antiderrapantes 
numa escadaria.

DIREITO 02

Aldo Medeiros e vice Rossana

José Aldenir / Agora RN

Aldo Medeiros 
desbanca atual 
presidente e vai 
dirigir OAB no RN
Natural de Parelhas e formado em 
Direito pela UFRN, novo presidente  
derrotou Paulo Coutinho, além de 
Magna Letícia, e ficará no cargo 
entre 2019 e 2021.

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

Pipa

TIBAU DO SUL-RN

Quinta-feira,

29 de novembro de 2018 

Edição nº 9 | ano 1

TEMPO

MAX: 32 ºC 

MIN: 24 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 23H40JORNAL MENSAL DE 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 15.000 EXEMPLARES

É GRAVE 03

RECICLAGEM 04 E 05

Lagoa de 

Guaraíras pede 

socorro

Depósitos para 

"lixo turístico" são 

instalados na Pipa

Cartão-postal de Tibau do Sul vem 

sofrendo com a erosão, mas as 

autoridades cruzam os braços 

A consequência da produção de 

resíduos sólidos é preocupação 

constante de ativistas e gestores.

PIPA 2018  03

Fest Bossa & Jazz 

chega com tudo 

em novo formato

Marcada para os dias 13, 14, 15 e 16 de dezembro, nova edição do 

festival promete muito agito com apresentações de tirar o fôlego, 

como Taryn Szpilman (foto), Di Stéffano e Dayanne Nunes.Leia nesta edição 
suplemento

“Agora RN Pipa”
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Longa espera

O Governo do Estado ainda não tem ideia de como vai pagar 
o restante do décimo terceiro salário de 2017 para os seus 
servidores. Cerca de 15% do funcionalismo ainda não recebeu 

o abono do ano passado, e a integralidade dos servidores também 
não tem previsão de receber o benefício de 2018. A longa espera tem 
irritado cada vez mais funcionários públicos de diversas categorias, 
que ameaçam deflagrar greve geral no fim do ano para cobrar direitos. 
Oficialmente, a gestão estadual diz acompanhar a evolução das receitas 
para anunciar o calendário.

>> Terceirização de culpa. O 
governador Robinson Faria (PSD), 
que deixará o cargo em pouco mais de 
um mês, tem dito que o pagamento 
do 13º salário de 2017 para os 15% 
de servidores restantes depende do 
Tribunal de Justiça. O governador 
quer que os desembargadores 
decidam se o Estado poderá ou 
não contratar empréstimo junto ao 
Banco do Brasil dando como garantia 
royalties de petróleo a serem obtidos 
só em 2019. O Tribunal de Contas 
e o Ministério Público Estadual são 
contra a medida, e uma liminar da 
Justiça proíbe a transação.

>> Articulação. Informações 
chegaram à coluna de que Robinson 
estaria interessado em conversar 
com o presidente do Tribunal de 
Contas, Gilberto Jales, para chegar 
a um entendimento sobre a questão. 
O conselheiro, no entanto, estará em 
Florianópolis até o final de semana, 
onde participa do 6º Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas.

>> Pouco resultado. A avaliação de 
interlocutores do governador, porém, 
é que um encontro com Gilberto Jales 
não adiantará muito, uma vez que a 
decisão da Justiça prevalece sobre as 
determinações da Corte de Contas. 
Restaria a Robinson, então, aguardar 
o posicionamento do Poder Judiciário, 
que não tem data para julgar o caso.

>> Conta não fecha. Outra análise 
aponta ainda que, mesmo que 
saia uma decisão favorável para o 
Governo, a antecipação dos royalties 
iria resolver pouca coisa. Isso porque 
o empréstimo pretendido pelo Estado 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Se houver indulto 
para criminosos neste 
ano, certamente será 

o último”
Presidente eleito 

Jair Bolsonaro (PSL)

>> Encontro. O deputado federal 
eleito Benes Leocádio (PTC, 
foto); o presidente da Assembleia 
Legislativa, Ezequiel Ferreira 
(PSDB); e representantes da 
Federação dos Municípios 
(Femurn), que representa 
prefeitos do Rio Grande do 
Norte, se reuniram para discutir 
alternativas para melhorar a 
gestão pública e fortalecer a causa 
municipalista. “Na Câmara, 
vamos continuar reforçando a 
atenção aos municípios e atuando 
com firmeza para amenizar as 
dificuldades que impactam o dia a 
dia dos cidadãos”, afirmou Benes.

seria da ordem de R$ 180 milhões, o 
que não paga metade de uma folha. 
O dinheiro, no máximo, daria para 
quitar o 13º salário de 2017, deixando 
descoberto o abono deste ano.

>> À espreita. Além do décimo de 
2017 e 2018, o governo estadual 
deve parte da folha de outubro e 
não tem previsão para pagas as 
folhas de novembro e dezembro. A 
governadora eleita, Fátima Bezerra 
(PT), acompanha a situação com 
aflição, uma vez que ela pode herdar 
duas ou três folhas salariais já em 1º 
de janeiro, quando assumirá.

>> Férias. O ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves deverá 
embarcar ainda esta semana 
para a Europa, onde passará uma 
temporada de cerca de 20 dias com 
a família. O candidato derrotado ao 
Governo do Estado irá descansar 
e aproveitar para refletir sobre os 
resultados da eleição.

>> Contrapeso. Em que pese ter 
perdido em quase todo o Estado para 
Fátima Bezerra, Carlos Eduardo teve 
vitória maiúscula em Natal, o que 
mostrou que o ex-prefeito ainda é um 
grande eleitor na cidade. O pedetista 
pretende aproveitar o máximo 
possível desse capital eleitoral para 
influenciar as eleições de 2020.

>> Remarcado. A comissão que 
organiza o processo licitatório para 
escolha das agências de publicidade 
que vão operar as contas do Governo 
do Estado remarcou para o dia 4 de 
dezembro a abertura dos envelopes, 
com as propostas das empresas.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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DIREITO

Aldo Medeiros é eleito 
presidente da OAB 
para próximo triênio

O advogado Aldo Medeiros, 
da Chapa 30, venceu nesta 
quarta-feira, 28, as eleições para 
a presidência da seccional no Rio 
Grande do Norte da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

Até o fechamento desta edição, 
a comissão eleitoral da entidade 
havia divulgado a consolidação dos 
resultados em Natal. Na capital, 
Aldo Medeiros teve 1.494 votos, 
contra 1.267 de Paulo Coutinho 
(atual presidente, que concorria à 
reeleição pela Chapa 10) e 1.066 de 
Magna Letícia, da Chapa 20.

Natural de Parelhas e formado 
em Direito pela UFRN e economia 
pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro, ele recebeu o 
Título de Cidadão Natalense em 
2002. Ele fez oposição à atual 
gestão, que concorria à reeleição. 
Aldo, que ficará no cargo até 
2021, tem como vice na chapa a 
advogada Rossana Fonseca. l

Elpídio Júnior / CMN

Aldo teve 1.494 votos em Natal

SEGUNDOS
EM QUINZE

TRF-4 valida delação e 
manda Palocci para casa
Após dois anos e três meses de 
prisão, Antônio Palocci vai voltar 
para casa. Ele continuará preso, 
em regime semiaberto diferenciado 
e monitorado por tornozeleira 
eletrônica, mas longe das grades. 
O Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF-4) julgou nesta 
quarta-feira o recurso de Palocci e, 
por maioria, os desembargadores 
reduziram a pena do ex-ministro, 
reconheceram a efetividade da 
delação premiada e concederam o 
benefício da progressão de pena.

Rodolfo Buhrer / Reuters
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Justiça Eleitoral do RN já cassou o 
mandato de 11 prefeitos em 2018

SENTENÇA

José Aldenir / Agora RN

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, oito prefeitos potiguares foram condenados por abuso 
de poder econômico nas eleições de 2016. Até agora, foram realizadas oito eleições suplementares

O Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte (TRE) 
efetivou a cassação de 11 prefei-
tos apenas em 2018. A média é de 
um gestor condenado por mês. Em 
razão das sentenças de perda de 
mandato, somente este ano foram 
realizadas sete eleições suplemen-
tares para a substituição dos polí-
ticos cassados.

O último caso foi o da prefeita 
da cidade Santa Cruz, Fernanda da 
Costa Bezerra (MDB), que perdeu 
o mandato na terça-feira, 27. Além 
da chefe do Executivo municipal, a 
Justiça Eleitoral também cassou o 
mando do vice, Ivanildo Ferreira 
Lima Filho (PSB), e de seis verea-
dores da cidade da região Trairi.

A prefeita e o vice foram con-
denados pela prática de abuso de 
poder político com repercussão 
econômica nas eleições de 2016. 
Os dois gestores foram afastados 
das funções públicas, e o presiden-
te da Câmara Municipal assume 

provisoriamente a Prefeitura até a 
realização de novas eleições.

Segundo dados do TRE, oito 
prefeitos foram condenados por 
abuso de poder econômico em 2018, 
sendo esta a maior causa da perda 
de mandatos dos gestores. Em ou-

tros três casos, além do abuso eco-
nômico, também se registrou a ação 
de captação ilícita (compra) de vo-
tos, como nos casos de São José de 
Campestre, Galinhos e Parazinho.

Em Guamaré, um dos primeiros 
casos registrados este ano, a conde-

nação decorre da comprovação da 
afinidade familiar do prefeito eleito 
em 2016, Hélio Willamy Miranda 
da Fonseca (MDB), com o cunhado, 
Auricélio Teixeira, que o antecedeu 
na chefia do Executivo, algo que é 
proibido pela Justiça Eleitoral.

Ainda de acordo com o Tribunal 
Regional Eleitoral, apenas em 2018 
já foram realizadas oito eleições su-
plementares para a substituição de 
prefeitos cassados (Paraú, João Câ-
mara, Pedro Avelino, São José de 
Campestre, Parazinho, Galinhos, 
Pendências e Água Nova). Além 
destes pleitos, a Justiça Eleitoral 
vai realizar em dezembro, no próxi-
mo dia 9, o processo de substituição 
do prefeito de Guamaré.

O valor gasto pela corte Eleito-
ral com as eleições suplementares 
é alto. Somente nos casos de Água 
Nova e Pendências, cujas eleições 
suplementares ocorreram no últi-
mo dia 25 de novembro, os gastos 
totais foram de R$ 280 mil. l

Último caso registrado foi o da prefeita de Santa Cruz, que já foi afastada

NA MIRA DA JUSTIÇA

Ministério Público pede desaprovação 
das contas de deputados do PT no RN

José Aldenir / Agora RNPedro FeitozaElpídio Júnior / CMN

O Ministério Público Eleitoral 
(MPE) já pediu a reprovação das 
contas de três candidatos eleitos pe-
lo Partido dos Trabalhadores no Rio 
Grande do Norte. As investigações 
analisam os casos de Natália Bona-
vides, eleita deputada federal, além 
de Francisco do PT e Isolda Dantas, 
que conseguiram vagas na Assem-
bleia Legislativa.

De acordo com a lei que rege as 
eleições, a desaprovação das contas 
impõe apenas o pagamento de multa 
no valor das irregularidades compro-
vadas, com acréscimo de 10%.

No entanto, caso a Justiça man-
tenha a desaprovação, o Ministério 
Público Eleitoral pode ingressar com 
uma nova ação pedindo a perda de 
mandato, em razão da gravidade das 
irregularidades encontradas nos ca-
sos analisados. Os pareceres são de 
autoria da procuradora da República 

Cibele Benevides.
O caso Natália Bonavides en-

volve a utilização de “laranjas”, se-
gundo a investigação, para ocultar a 
verdadeira origem de valores inves-
tidos na campanha da petista. Com 
relação a Isolda Dantas e Francisco 
do PT, a procuradora aponta princi-
palmente a omissão da inserção de 
doações estimada em dinheiro feita 

pelo candidato Fernando Mineiro 
(PT), eleito deputado federal.

Outro parlamentar eleito pelo 
PT no Estado, Fernando Mineiro 
não teve as contas contestadas. O 
Ministério Público Eleitoral aprovou 
com ressalvas suas contas.

Quanto à governadora eleita, 
Fátima Bezerra (PT), ainda não há 
parecer conclusivo. l

Natália Bonavides, Isolda Dantas e Francisco do PT tiveram contas contestadas

SEGUNDOS
EM QUINZE

Análise de indulto de Temer 
está empatada em 1 a 1 
O ministro Alexandre de Moraes 
(foto), do Supremo Tribunal Federal 
(STF), votou nesta quarta-feira pela 
constitucionalidade do Indulto de 
Natal de 2017 e abriu divergência 
em relação ao ministro Luís Roberto 
Barroso, que quer manter os crimes 
de colarinho branco excluídos da 
concessão do benefício. “Não pode 
o Poder Judiciário fixar requisitos. 
Não compete ao STF ou ao 
Judiciário reescrever o decreto de 
indulto. Opção, se for constitucional, 
deve ser seguida”, asseverou 
Moraes. O julgamento será 
retomado nesta quinta-feira.

Carlos Moura / STF
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Presidente PSL no RN diz que escolha 
para cargos federais vai ser técnica

NOVO GOVERNO

Cedida

Hélio Oliveira, coronel da reserva aviador e novo líder no Estado do partido do presidente eleito Jair 
Bolsonaro, informou que haverá menos cargos federais no RN e em todos os estados do Brasil

O coronel da reserva aviador Hé-
lio Oliveira, novo presidente do PSL 
no Rio Grande do Norte, informou 
que a equipe de transição do presi-
dente eleito Jair Bolsonaro - que de-
finiu pela diminuição do número de 
ministérios – está trabalhando nos 
nomes que vão assumir os cargos 
federais no Estado. Hélio Oliveira 
adiantou que o número de cargos 
será menor que o atual, cumprindo 
uma das medidas anunciadas na 
campanha – a de diminuir os gastos 
com pessoal.

Segundo Hélio Oliveira, o en-
xugamento da máquina federal já 
começou e não ficará restrito apenas 
a Brasília, será aplicado em todos os 
estados com uma das medidas para 
combater o déficit público. Como 
muitos ministérios passarão por uma 
fusão, Hélio Oliveira frisou que é cer-
ta a extinção de alguns cargos nos es-
tados, mas não adiantou quais serão, 

porque essa decisão virá da equipe de 
transição, que também está ouvindo 
o PSL em todos do estados.

Objetivo, Hélio Oliveira destacou 
que os eleitos do PSL no Rio Grande 
do Norte – general Girão Monteiro, 

deputado federal, e o coronel André 
Azevedo, deputado estadual - terão 
legitimidade para escolher quem vai 
ocupar cargos no Estado, bem como 
a diretoria do PSL. “Há uma certa 
preocupação com estas posições, 

mas o critério de escolha será téc-
nico. No momento oportuno, serão 
anunciados. Estamos fazendo uma 
análise de nomes”, destacou Hélio 
Oliveira, que assumiu a presidência 
do PSL há duas semanas no lugar 
do brigadeiro da Aeronáutica Carlos 
Eduardo da Costa Almeida.

Outro anúncio feito por Hélio 
Oliveira está relacionado às duas 
próximas eleições - nos anos de 2020 
e 2022. O presidente do PSL desta-
cou que um mapeamento foi feito, e 
as possibilidades de crescimento da 
sigla são grandes. “Tivemos votações 
expressivas em mais de 100 municí-
pios potiguares e vamos trabalhar 
para que o nosso partido cresça, 
principalmente porque o próprio 
presidente Bolsonaro já disse que o 
Nordeste receberá grandes investi-
mentos e o Rio Grande do Norte faz 
parte desta promessa que será cum-
prida”, lembrou.  l

Coronel da reserva aviador Hélio Oliveira (dir.) com presidente eleito Jair Bolsonaro

ARTICULAÇÃO

Prefeito de Natal junta sua base
para estreitar laços com a Câmara

Prefeitura do Natal / Divulgação

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(MDB), participou nesta quarta-fei-
ra, 28, de um café da manhã com sua 
bancada de apoio na Câmara Muni-
cipal. Essa foi a primeira reunião do 
prefeito com a bancada após as elei-
ções deste ano e teve o objetivo de es-
treitar o relacionamento entre o Exe-
cutivo e o Legislativo, principalmente 
às vésperas do recesso da votação na 
Câmara da Lei Orçamentária. 

Segundo a assessoria do verea-
dor Kleber Fernandes (PDT), líder 
do governo na Câmara, Álvaro Dias 
explicou as dificuldades e priorida-
des que acredita serem importantes 
na hora das votações. O chefe do 
Executivo Municipal ouviu cada ve-
reador que compõe a bancada aliada 
para saber suas percepções diante 
das observações pontuadas. Ele es-
pera ter uma bancada coesa. 

Álvaro anunciou que fará mu-
danças na estrutura administrativa 
do município, no sentido de conter 

gastos e enxugar despesas, a partir 
de um trabalho que vem sendo rea-
lizada pela Fundação Dom Cabral, 
a mesma que assessorou o ex-go-
vernador de Pernambuco Eduardo 
Campos, morto em 2014.

Com relação à entrada de novos 

vereadores em 2019, que deverá 
substituir os que tiveram êxito nas 
eleições deste ano, Kleber Fernandes 
pretende abrir diálogo com o grupo 
para verificar que tipo de alinhamen-
to cada um deles terá com o Executi-
vo, secretários e assessores. l

Vereadores que compõem a base governista na Câmara conversaram com prefeito

AUXILIARES

Jair Bolsonaro anuncia 
três novos ministros
do próximo governo

O presidente eleito Jair 
Bolsonaro (PSL) anunciou nesta 
quarta-feira três novos ministros de 
sua gestão. Segundo o presidente 
eleito, Gustavo Henrique Rigodanzo 
Canuto assumirá o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, Marcelo 
Álvaro Antonio será o novo ministro 
do Turismo e Osmar Terra ocupará 
a pasta de Cidadania e Ação Social.

O Ministério da Cidadania e Ação 
Social abrigará funções dos atuais 
Desenvolvimento Social, Cultura e 
Esporte, e será responsável pelo Bolsa 
Família e outros programas sociais. l

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil

Osmar Terra é o primeiro do MDB
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Projeto impede pena 
de prisão para corruptos

Parlamentares que malandramente tentam votar ainda este 
ano a reforma da Lei de Execução Penal tentam aprovar 
a regra que impede a condenação à prisão de acusados 

dos crimes considerados de “menor potencial ofensivo”. Seriam 
enquadrados na nova regra os crimes que preveem pena de até 
três anos. O que eles não contam é que corrupção está entre os 
crimes em que a prisão seria dificultada.

>> Suspensão de pena
Entre os truques da reforma da 
Lei de Execução Penal está a 
previsão de suspender eventuais 
sentenças contra corruptos ou sua 
comutação.

>> Meu pirão primeiro
Mais de 50 deputados federais 
são investigados e mais de 
cem citados na Lava Jato, 
todos sujeitos a julgamento e 
condenação por corrupção.

>> Impunidade resiste
Juiz experiente, o deputado 
federal eleito Luiz Flávio Gomes 
(PSB-SP) adverte que a aprovação 
desse projeto será o triunfo da 
impunidade.

>> Falta legitimidade
Para Luiz Flávio Gomes, o projeto 
não deveria ser votado pelos 
atuais deputados federais, até 
porque 52% foram derrotados nas 
urnas.

>> Espécie em extinção
Presidente da Associação dos 
Plantadores de Cana da Paraíba, o 
contador de histórias José Inácio de 
Morais criticava a proibição de fiscais 
do Ibama andarem armados. Pôs a 
culpa no tatu: “Se um caçador for pego 
com um tatu, é crime inafiançável. 
Se matar um fiscal do Ibama, for réu 
primário e se livrar do flagrante, pode 
responder ao processo em liberdade”. E avisava, profeticamente:
- Como o tatu está em extinção e o homem não para de procriar, os fiscais que se 
cuidem...

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““O consumidor 

simplesmente não 
sabe o que está 

pagando”
Moreira Franco (Minas e 

Energia) e o “modelo soviético” 
do setor elétrico que ele não 

acabou

>> Moro mandou bem
Políticos ligados ao presidiário Lula 
abrem as baterias contra o futuro 
ministro da Justiça, Sérgio Moro. 
Mas cada ataque de gente dessa 
laia apenas engrandece a biografia 
de quem os fez perder noites de 
sono.

>> A tietagem promete
O deputado estadual mais votado 
da história do Mato Grosso do 
Sul chega a Brasília nesta quarta 
para encontrar o ídolo. O Capitão 
Contar (PSL) percorreu o Estado 
de moto pedindo votos para Jair 
Bolsonaro. 

>> Ignorância
Sindicalistas foram à Câmara 
reclamar dos planos de privatiza-
ção do governo Bolsonaro. E ainda 
contaram a lorota de que a Lei das 
Estatais “enfraqueceu” as estatais. 
Sem sequer ler a lei. Não estudar 
dá nisso.

>> Joao Henrique pode assumir 
o Sebrae Nacional
O conselho deliberativo do Sebrae 
Nacional definirá nesta quinta (29) 
a sucessão de Guilherme Afif Do-
mingos como diretor diretor-presi-
dente, além de outros dois diretores. 
Amigo pessoal do presidente Michel 
Temer e atualmente no Sesi, o 
ex-deputado João Henrique Souza 
disputa a sucessão de Afif contra 
José Paulo Cairoli, ex-vice governa-
dor do Rio Grande do Sul. A disputa 
está pegando fogo.

>> Tadros favorito
Também será eleito o novo 
presidente do conselho deliberativo, 
órgão máximo do Sebrae. José 
Roberto Tadros (CNC) é o favorito 
na disputa.

>> CNC x CACB
Tadros, que é da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), 
disputa contra George Pinheiro, 
da Confederação das associações 
comerciais.

>> Duas diretorias
Os ex-ministros Carlos Melles e 
Vinícius Lages disputam as duas 
diretorias contra Merivaldo de Melo 
e Antonio Alvarenga Neto. 

>> Mentirosos militantes
O tempo passa, o tempo voa, a re-
forma trabalhista já completou um 
ano em vigor e até agora nenhum 
político ou sindicalista ligado ao PT 
conseguiu apontar um só direito que 
tenha sido “suprimido”.

>> Assim é fácil
Segundo o Contas Abertas, a em-
preiteira ARG, acusada pelo MPF 
de pagar R$ 1 milhão de propina 
a Lula por tráfico internacional 
de influência, recebeu R$ 246 
milhões do governo petista de 
2002 a 2005.

Rovena Rosa/ABr

PSOL avalia expulsar Carlos 
Alberto por integrar transição

ISDDSFSE
José Aldenir / Agora RN

Candidato a governador que terminou disputa em 5° lugar foi enquadrado 
pelo diretório estadual do partido: ou fica na transição ou na legenda

A diretoria estadual do PSOL 
encaminhou para a comissão de éti-
ca da legenda o pedido de análise de 
expulsão do professor Carlos Alberto 
Medeiros, que foi candidato ao Go-
verno do Estado pelo partido e agora 
integra a comissão de transição da 

governadora eleita Fátima Bezerra. 
O presidente do PSOL, Daniel 

Morais, esclareceu que o partido foi 
procurado pelo PT para fazer parte 
do governo e discutir propostas de 
gestão, mas a decisão foi de não par-
ticipar da transição.

Segundo Daniel Morais, a postu-
ra do PSOL será de independência 
em relação ao futuro governo. “Se o 
professor Carlos Alberto continuar 
insistindo com essa postura, ele será 
convidado a se retirar do Psol e se-
guir seu caminho”, afirmou. l Carlos Alberto está aliado de Fátima



7CIDADESQUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br29.11.2018

Com melhora da economia, frota de
carros deve triplicar, diz especialista

EM NATAL

José Aldenir / Agora RN

Atualmente, observa o especialista, o número de carros vem crescendo a cada ano na capital e no 
Estado, em comparação com o número de motocicletas, em virtude do aumento da renda e facilidades

Caso a economia brasileira volte 
a crescer, a tendência é que, nos pró-
ximos 10 anos, o número de carros 
triplique em Natal e a zona Norte se 
transforme em um grande gargalo 
do trânsito. A previsão é do profes-
sor titular da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte na área de 
Engenharia de Transporte Rubens 
Ramos.

Atualmente, observa o especia-
lista, o número de carros vem cres-
cendo a cada ano na capital e no Es-
tado, em comparação com o número 
de motocicletas. Segundo ele, isso 
se deve ao aumento da renda da po-
pulação e às facilidades na hora da 
compra. Outro fator é a segurança. 

Para Rubens, a tendência do in-
chaço de automóveis na zona Nonrte 
se deve à provável troca progressiva 
de milhares de motocicletas ou moto-
netas por automóveis. “Sabemos que 
a zona Norte é a região onde mais 
existem motociclistas. Sem dúvida, 
isso será tendência nos próximos 
anos, caso a economia saia dessa es-
tagnação. Quem não prefere sair do 

ônibus para uma moto e depois para 
um carro?”, questiona.

Para o professor, o tráfego será 
caótico e inevitável nas duas pontes 
que ligam e fazem o escoamento da 
zona Norte a outras zonas da capi-
tal. “É preciso que o Poder Público 
olhe com mais seriedade para essa 
problemática. Não adianta investir 
em viadutos e outras obras na Gran-

de Natal e esquecer a ponte de Iga-
pó, por exemplo”, criticou.   

Em 2016, foram emplacados em 
Natal 18.432 veículos 0 Km. A maio-
ria foi automóveis (46,24%), seguido 
de motocicletas (22,21%) e cami-
nhonetes (7,1%). No Rio Grande do 
Norte, foram 64.942 veículos, predo-
minando os ciclomotores (33,76%), 
motocicletas (25,42%) e automóveis 

(24,99%).    
Em 2017, houve uma ligeira que-

da na compra do carro novo, devido à 
crise econômica. Foram emplacados 
em Natal 17.498 veículos 0 km. No 
Rio Grande do Norte, foram 43.372 
veículos, com predominância para 
automóveis (39,4%).   

Em 2018, entre janeiro e junho, 
o Detran contabilizou em suas esta-
tísticas um total de 8.447 veículos 
0 Km emplacados em Natal, em 
que a maioria é automóvel (52,1%), 
seguido de motocicleta (20,9%) e ca-
minhonete (8,2%). No Estado, foram 
20.931 veículos, sendo 39,7% de au-
tomóveis e 31,5% de motocicletas.

De acordo com o setor de estatís-
tica do Detran, no primeiro semestre 
deste ano, o número de veículos 0 
Km que entraram para a frota do 
Rio Grande do Norte apresenta uma 
variação negativa de 3% em com-
paração ao mesmo período de 2017. 
Entre janeiro e junho de 2018, foram 
emplacados 20.931 veículos. Já em 
2017, foram 21.690 unidades que 
entraram em circulação.  l

Congestionamento na Ponte de Igapó: zona Norte deve se tornar maior gargalo

PREVISÃO

Interditado, Teatro de Parnamirim 
deve ser liberado semana que vem

Prefeitura de Parnamirim

Interditada há cerca de um mês 
pelos Bombeiros, a sala de espetácu-
los do Cine Teatro de Parnamirim 
deve estar novamente liberada para 
receber eventos na semana que vem. 
Pelo menos é essa a expectativa de 
Haroldo Gomes, diretor da Fundação 
Parnamirim de Cultura (Funpac), 
que relatou já estar cumprindo as 
exigências da corporação.

“Depois que a interdição foi rea-
lizada, nós já recebemos a primeira 
rodada de vistorias dos Bombeiros 
e eles emitiram um relatório onde 
consta que já realizamos grande 
parte das exigências. É importante 
lembrar que o atestado de vistoria 
emitido por eles não é só do teatro, 
mas sim do parque todo, que possui, 
ainda, o gabinete do prefeito e o pla-
netário”, explicou.

Para ele, a situação está próxima 
de ser solucionada. “Estamos cum-
prindo com todas as exigências”, con-
cluiu Haroldo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 
o teatro necessita de melhorias na 
sinalização de equipamentos como o 

quadro de energia, saídas de emer-
gência e da implantação de fitas 
antiderrapantes numa escadaria. A 
corporação também exigiu um teste 
de aterramento e de um outro teste 
relativo ao Sistema de Proteção con-
tra Descargas Atmosféricas. l

Segundo fundação que administra espaço, exigências estão sendo cumpridas

SEGUNDOS
EM QUINZE

MPF cobra melhoria em 
casas para desalojados
O Ministério Público Federal 
(MPF) ingressou com uma ação 
civil pública contra o Estado do 
Rio Grande do Norte, o Consórcio 
Solo-Consbrasil e a KL Engenharia, 
por causa dos problemas 
detectados nas casas que vêm 
sendo construídas para receber a 
população transferida do local que 
será a futura Barragem de Oiticica, 
em Jucurutu. No início deste ano, 
38 casas sofreram desabamento 
de parte de suas estruturas em 
decorrência de fortes ventos.

Governo do RN / Divulgação
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Câmara de Natal promulga lei 
para criar hospital veterinário

GRATUITO

José Aldenir / Agora  RN

Nova unidade de atendimento vai ofertar serviço gratuito para a saúde de 
animais; Prefeitura terá 120 dias para regulamentar o serviço veterinário 

A Câmara Municipal de Natal 
promulgou nesta quarta-feira, 28, a 
lei que obriga a implantação do Hos-
pital Público Veterinário da capital 
potiguar. A medida determina que o 
Município regulamente a estrutura 
da unidade de atendimento em até 
120 dias.

Segundo o decreto 11.627, publi-
cado no Diário Oficial do Município, 
o hospital deve garantir o atendi-
mento veterinário gratuito e demais 
procedimentos indispensáveis para 
a saúde dos animais. Os atendimen-
tos prioritários serão para os ani-
mais abandonados e encaminhados 
por entidades de proteção dos ani-
mais ou órgãos públicos.

Ainda de acordo com a lei, os 
usuários devem ter renda familiar 
igual ou inferior a dois salários mí-
nimos e comprovar residência no 
Município do Natal.

Além disso, o Poder Público po-

derá celebrar convênios com orga-
nizações públicas ou privadas para 
a execução da Lei. A prefeitura de-

verá, também, dotar a unidade com 
orçamento próprio, para garantir a 
continuidade dos serviços. l

Unidade vai beneficiar pessoas de baixa renda e animais abandonados

PRF abre concurso para 500 
vagas; salários de R$ 9,4 mil 

EMPREGO

José Aldenir / Agora  RN

José Aldenir / Agora  RN

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) divulgou edital de concurso 
público para 500 vagas de policial ro-
doviário federal. O salário inicial é de 
R$ 9.473,57. 

Os candidatos devem ter gradu-
ação de nível superior em qualquer 
área e Carteira Nacional de Habi-
litação no mínimo de categoria “B”. 
Além disso, o certame exige  que o 
candidato não possua observação de 
adaptação veicular, restrição de locais 
ou horários para dirigir.

As inscrições devem ser feitas de 
3 a 18 de dezembro no endereço da 
Cespe, que é organizadora das provas: 
http://www.cespe.unb.br/concursos/
prf_18. A taxa é de R$ 150,00.

O policial rodoviário tem jornada 
de 40 horas semanais. O profissional 
realiza atividades de fiscalização, pa-
trulhamento e policiamento ostensi-
vo, atendimento e socorro às vítimas 
de acidentes rodoviários e demais 
atribuições relacionadas com a área 
operacional da força. l

Obra no túnel de Neópolis vai 
alterar itinerário de 2 linhas

ÔNIBUS

As obras de ampliação do Túnel 
de Neópolis serão iniciadas no pró-
ximo sábado, 1°, pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Trans-
porte (DNIT). O serviço vai alterar o  
itinerário das linhas de ônibus que 
passam pela região.

Segundo a Secretaria de Mobi-
lidade Urbana (STTU), as linhas 30 
(Felipe Camarão/Pirangi) e 51 (Rocas/
Pirangi, via Praça) vão mudar de iti-

nerário no sentido Pirangi a partir da 
BR-101, onde faz o retorno embaixo 
do Viaduto de Neópolis e entra na 
Avenida dos Pinheirais, segundo pela 
Rua Sebastião Barreto, Rua Delmiro 
Gouveia, Rua Arapiraca e chegando 
na Avenida das Alagoas, de onde se-
gue normalmente. No sentido contrá-
rio, não haverá alterações. O desvio 
deve ser realizado durante os quatro 
meses da obra. lAs inscrições para o certame devem ser feitas de 3 a 18 de dezembro

Serviço de ampliação vai alterar rota dos ônibus das linhas 30 e 51

DEZEMBRO

Prefeitura vai convocar 
os aprovados no 
concurso da saúde 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal vai convocar parte 
dos aprovados no último concurso 
promovido pela pasta na primeira 
quinzena de dezembro. A primeira 
chamada terá o quantitativo de 379 
cargos. O concurso ofertou 1.647 
vagas para diversas áreas da pasta 
de saúde. As provas aconteceram 
em maio deste ano. l

José Aldenir / Agora  RN

Serão chamadas 379 pessoas
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Relatório federal aponta casos de 
tortura na Penitenciária de Alcaçuz

DIREITOS HUMANOS

José Aldenir / Agora RN

Documento do Ministério dos Direitos Humanos diz que rotina imposta pelos agentes prisionais 
configura tortura física e psicológica semelhante à notada na cadeia de Abu Ghraib, no Iraque

Dentro da Penitenciária Esta-
dual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, 
na Região Metropolitana de Natal, 
a rotina imposta pelos agentes pri-
sionais configura tortura física e 
psicológica semelhante à notada na 
cadeia de Abu Ghraib, no Iraque, 
segundo informações do relatório do 
Mecanismo Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura, órgão do Minis-
tério dos Direitos Humanos.

O documento, publicado nesta 
quarta-feira, 28, aponta que o Rio 
Grande do Norte não cumpriu as re-
comendações feitas visando a melho-
rar a estrutura das cadeias, garantir 
direitos dos apenados e apurar de-
vidamente a responsabilidade dos 
massacres, reparando os parentes 
das vítimas.

Os peritos federais relatam que 
a rotina de revistas em Alcaçuz ex-
põe os detentos à nudez. Os procedi-
mentos de abordagem dos agentes, 
em que detentos não podem olhar 
ou se dirigir a eles, e os relatos de 
“agressões preventivas” criam “am-
biente de profundo constrangimento 
e humilhação, que agride a autoes-

tima” e provoca “intenso sofrimento 
psíquico” do preso. Há recorrentes 
relatos de violência nos dedos e nas 
mãos como castigo ou prevenção a 
eventuais reações dos presos em ca-
sos de conflito.

Além disso, segundo o documen-
to, no Rio Grande do Norte há presos 
apontados pelos peritos como desa-

parecidos, pois estavam na prisão 
no momento da rebelião de janeiro 
de 2017, mas não foram dados como 
mortos nem considerados foragidos. 
São 15 nessas condições em Alcaçuz, 
mas o número pode subir para 32, 
pois para outros 17 o Estado não 
explica os elementos que o levaram 
a considerá-los foragidos. O conflito 

entre os detentos terminou com 26 
presos mortos.

Segundo o relatório, após as 
mortes nas prisões, foram repetidas 
“soluções paliativas e ações reativas, 
com maior ênfase em afastar-se de 
suas responsabilidades sobre os 
massacres do que em dar conta das 
questões que envolvem os grupos 
vitimados”. Ainda conforme o do-
cumento, “a visão e a determinação 
para sair do ciclo vicioso de repres-
são-violência não se colocaram como 
prioritárias”.

A Secretaria Estadual de Justiça 
e Cidadania (Sejuc) refutou as infor-
mações do relatório técnico. Em no-
ta, a pasta informa que o documento 
é permeado de incorreções e prévios 
juízos de valor ao apontar suposta 
prática de tortura na Penitenciária 
Estadual de Alcaçuz. “A Sejuc não 
compactua ou aceita qualquer práti-
ca fora da Lei de Execuções Penais 
(LEP), e que desrespeite os direitos 
e a dignidade dos internos de qual-
quer uma de suas unidades, apuran-
do todas as denúncias com rigor e 
seriedade”, aponta a pasta. l

Penitenciária Estadual de Alcaçuz foi palco de uma rebelião em 2017

PERIGO

Três cidades potiguares têm alto risco
para a proliferação  do Aedes aegypti

Agência Brasil / Reprodução

O Rio Grande do Norte tem três 
cidades com alto risco de proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, segundo 
dados do Tribunal de Contas da 
União (TCU). O levantamento foi 
feito a partir do acompanhamento 
das ações do Ministério da Saúde 
para a prevenção, controle e com-
bate ao inseto e das doenças por ele 
transmitidas.

O relatório diz que os municípios 
potiguares de Cruzeta, Guamaré 
e Rafael Godeiro se encontram em 
situação de risco. O TCU também 
emitiu alerta para outras sete ci-
dades brasileiras – Rio de Janeiro 
(RJ), Itabuna (BA), Fortaleza (CE), 
Maceió (AL), Goiânia (GO), Itaju do 
Colônia (BA) e Jaguarari (BA).

O Tribunal salienta, também, 

para o baixo nível de capacidade de 
gestão das secretarias de saúde es-
taduais e municipais, o que exige a 
criação de estratégias mais adequa-
das da pasta no intuito de melhorar 
essa situação.

Outro ponto anotado pelo TCU é 
a necessidade de integração do Mi-
nistério da Saúde com órgãos de me-
teorologia, como o Inmet, que podem 
fornecer informações relevantes 
para a previsibilidade das áreas de 
surto. De acordo com a Corte, esses 
órgãos poderiam, inclusive, compor 
a Sala Nacional de Coordenação e 
Controle (SNCC).

O Ministério da Saúde terá 30 
dias para adotar medidas para me-
lhorar as políticas de combate e con-
trole do mosquito Aedes aegypti. l TCU listou cidades vulneráveis

SERVIÇO

Prefeitura contrata 
empresa para fazer 
podas de árvores

A Secretaria de Serviços 
Urbanos de Natal (Semsur) assinou 
nesta quarta-feira o contrato com a 
empresa que irá prestar os serviços 
de poda e supressão de árvores 
nas vias públicas, parques, praças e 
demais áreas verdes da cidade.

A previsão é de que a empresa 
comece a operar em até 30 dias. 
O manejo arbóreo da cidade do 
Natal será realizado pela Engemaia 
& Cia Ltda, ao valor global de R$ 
3.664.854,90. l

José Aldenir / Agora RN

Contrato custará R$ 3,6 milhões
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Petrobras cede 34 campos no RN
para exploração por R$ 1,7 bilhão

PETRÓLEO

José Aldenir / Agora RN

Transação ainda está sujeita ao cumprimento das condições precedentes, bem como à aprovação
da Agência Nacional do Petróleo; produção diária dos campos terrestres potiguares é de 6 mil barris

A Petrobras aprovou a cessão de 
sua participação em 34 campos de 
produção terrestres na Bacia Poti-
guar, no Rio Grande do Norte, para a 
3R Petroleum, por US$ 453,1 milhões 
(R$ 1,7 bilhão). Desse montante, US$ 
34 milhões (7,5%) serão pagos na as-
sinatura, marcada para 7 de dezem-
bro, quando a 3R passará a operar os 
ativos, e o restante no fechamento da 
transação, considerando ajustes.

Segundo a estatal, a transação 
ainda está sujeita ao cumprimento 
das condições precedentes, bem como 
à aprovação da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) e eventual direito de 
preferência.

Em fato relevante enviado à 
Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), a estatal destaca que as 34 
concessões são campos maduros em 
produção há mais de 40 anos, loca-
lizados a 40 Km ao sul de Mossoró 
(RN). Reunidos, os campos formam o 
Polo Riacho da Forquilha, com uma 
produção de cerca de 6 mil barris de 
petróleo por dia.

O Sindicato dos Petroleiros do Rio 
Grande do Norte (Sindipetro) criticou 
a venda dos campos maduros. Em seu 
site, a entidade afirma que a 3R Pe-
troleum é uma “microempresa” sem 
expertise na exploração de petróleo.

Ainda segundo o Sindipetro, a 
venda dos campos de produção ter-
restre da Bacia Potiguar afetará di-
reta e indiretamente a vida de mais 
de 7 mil pessoas que sobrevivem da 
atividade. l Petrobras aprovou a cessão de sua participação total em 34 campos no RN

Luz subirá 1,3% em todo o 
País para concluir Angra 3

CUSTO

Agência Brasil / Reprodução

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) afirmou que a deci-
são de concluir ou não a construção 
da usina nuclear de Angra 3 tem 
caráter essencialmente político, 
mas que o País possui uma série de 
fontes de energia com tarifas bem 
inferiores à que o governo pretende 
cobrar pela conclusão e operação da 
usina, que está com as obras para-
lisadas há mais de três anos no Rio 
de Janeiro. 

Os técnicos calcularam os efeitos 
que a construção da usina teria no 
bolso do consumidor, caso seja apli-
cado o aumento da tarifa de Angra 3 
aprovado em outubro pelo governo. 
Se o valor da energia saltar de R$ 
240/MWh para R$ 480/MWh, como 
quer o governo atual, a conta de luz 
subiria imediatamente 1,35%.

A indefinição sobre o futuro de 
Angra 3, que está com 58% de sua 
estrutura concluída, é uma das he-
ranças deixadas pelo governo Temer. 
O custo bilionário para concluir ou 
desmontar a usina levou o Tribunal 
de Contas da União (TCU) a abrir 
uma auditoria na Aneel para apurar 
a situação do empreendimento con-

trolado pela Eletronuclear, estatal 
do grupo Eletrobrás.

Em respostas encaminhadas pe-
la Aneel ao TCU, técnicos da agência 
argumentaram que o País possui 
hoje uma série de fontes de energia 
que está sendo contratada em leilão 
em valores muito inferiores à nova 
tarifa de R$ 480 o megawatt-hora 
(MWh) fixada em outubro pelo go-
verno para concluir a usina. “Pon-
tuamos que os últimos leilões reali-
zados demonstram a existência de 
ofertas de outras fontes de geração 
de energia com preços inferiores em 
quantidade compatível com Usina 
de Angra 3”. l

Usina de Angra 3, no Rio de Janeiro

Juro do cartão de crédito 
rotativo cai para 275,7%

VALOR

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

O juro médio total cobrado no 
rotativo do cartão de crédito caiu 
3,4 pontos porcentuais de setembro 
para outubro, informou nesta quar-
ta-feira, 28, o Banco Central (BC). 
Com isso, a taxa passou de 279,1% 
para 275,7% ao ano.

O juro do rotativo é uma das 
taxas mais elevadas entre as avalia-
das pelo BC. Dentro desta rubrica, a 
taxa da modalidade rotativo regular 
passou de 259,9% para 253,2% ao 
ano de setembro para o mês passa-
do. Neste caso, são consideradas as 
operações com cartão rotativo em 

que houve o pagamento mínimo da 
fatura. Já a taxa de juros da modali-
dade rotativo não regular passou de 
292,2% para 291,1% ao ano. O rota-
tivo não regular inclui as operações 
nas quais o pagamento mínimo da 
fatura não foi realizado.

No caso do parcelado, ainda 
dentro de cartão de crédito, o juro 
passou de 164,5% para 166,1% ao 
ano. Considerando o juro total do 
cartão de crédito, que leva em conta 
operações do rotativo e do parcelado, 
a taxa passou de 62,3% para 60,2% 
de setembro para outubro. l

Segundo o BC, o juro do cartão parcelado subiu 164,5% para 166,1%
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PEDIDO DE CONCESSÃO LICENÇA ALTERAÇÃO

MARICULTURA NORDESTE LTDA, CNPJ: 22.948.179/0001-46, torna público que recebeu  
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a  Licença Alteração, Prazo Validade: 27/11/2022, para Projeto de Laboratório Larvicultura, fase 
Maturação, com 12 tanques, Localizada Rua José Anisio, 09, Praia de Barreta, Nísia Floresta-RN.

TATIANE BARROS DA SILVA
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L.I)

Posto Santa Fé, CNPJ 30.322.001/0001-13 torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a concessão da 
Licença de Instalação para a atividade de posto de combustível, localizado à Rua Luiz Correia de 
Sá Leitão, nº 366, Bairro Vertentes, Assu/ RN.

Antonio Cláudio Nunes de Oliveira 
Sócio-Diretor

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Ricardo Galdino da Silva 11274546419, inscrito no CNPJ: 28.715.123/0001-28, torna público 
que esta requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação para a atividade de armazenamento 
e revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP) classe I em favor do empreendimento localizado na 
R. Adolfo Varela, 24, Centro, Santa Maria/RN. 

Ricardo Galdino da Silva – Diretor

PEDIDO DE  CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO OPERAÇÃO

RIO NORDESTE INDÚSTRIA DE COLCHÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 26.742.507/0001-04, 
torna público que  recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a  Licença Regularização Operação, Prazo Validade: 09/11/2020, para  
Industria de Fabricação Espuma Colchão, Localizada Rua Araponga, 439, Lot Bosque eucaliptos, 
Taborda, São José Mipibu-RN. 

CARLOS EDUARDO GALDINO SOARES
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

““A vontade de 
superar um 
afeto não é 

senão a vontade 
de um outro”

(Nietzsche)

>> Rock ‘n’ roll. O rock tem 
uma embaixada no coração 
da Zona Norte, situado na 
Avenida Itapetinga, com 
esquina pra Rua Embu 
Guaçu, bem na fronteira 
dos bairros Santarém e 
Potengi. É o D PUB, criado 
pela adepta do rock Danielly 
Magna, ou apenas Dani para 
a galera que frequenta. O 
bar e o som funcionam nas 
quartas e quinta das 18h 
às 23h e na sexta e sábado 
das 18h às 2h da madruga. 
O WhatsApp do D PUB é 
98871-9929.

Sujeira FC, a série

Futebol, corrupção... Craques, 
corrupção... Espetáculos, corrup-
ção. Assim é, há décadas, o cotidia-
no do melhor esporte do mundo, 
onde as emoções rolam no gramado 
e em torno dele, enquanto nos bas-
tidores opera uma máfia que nem o 
FBI consegue dar cabo em definiti-
vo. Tem sido assim aqui e alhures.

E tudo isso agora virou série de 
TV na Espanha, com estreia nos 
próximos dias na Netflix. Baseada 
no romance “Futebol Não é Assim”, 
de Javier Tebas, que vem a ser o 
próprio dirigente da milionária Li-
ga Espanhola, a série se desenvolve 
em oito capítulos e está indo ao ar 
às 23h no canal Movistar +.

Na ficção do livro, o primeiro 
capítulo começa com um homem 
encontrado morto, provavelmente 
assassinado. Sua mulher aciona a 
Polícia e durante o desespero grita 
impropérios e maldiz o futebol, num 
claro sinal de que suspeita dos mo-
tivos da morte. O marido tinha sido 
presidente de um grande clube.

Demonstrando conhecimento 
de tramas literárias, Javier Tebas 
expõe diálogos que sempre estão 
distantes do glamour que é uma 
partida de futebol em campos euro-
peus. Mostra jogadores iludidos por 
contratos cavilosos, dirigentes ines-
crupulosos e craques que sabem do 
jogo sujo e decide fazer silêncio.

A trama central do romance 
que ganhou a tela da TV envolve 
um protagonista chamado Mariano 
Hidalgo, um empresário bem-suce-
dido que tenta salvar o time do co-
ração da zona do rebaixamento da 
segunda divisão para a terceira. Ao 

mesmo tempo, ele quer livrar o clu-
be da má gestão de seu presidente.

Muitos dos assuntos escandalo-
sos que de vez em quando vaza na 
imprensa esportiva, por mais vicia-
da em filtragem que ela seja, apare-
cem na narrativa do livro e também 
da versão digital. Esquemas na 
escolha das sedes das copas, como 
Brasil e Qatar (referenciados com 
outros nomes) e doping de atletas.

Em um dos capítulos, surge o 
caso de doping praticado por um 
capitão da seleção espanhola e do 
Real Madrid e também uma opera-
ção policial de combate à corrupção 
e à fraude nos jogos da liga profis-
sional da Bélgica. Revela que um 
craque atuou dopado na final da 
Champions League 2017.

Gravado na Espanha e Ar-
gentina, o seriado tem direção de 
Daniel Calparsoro e conta com os 
atores Roberto Enriquez, Patrícia 
Vico, Pedro Casablanca e Marian 
Alvarez, todos conhecidos do uni-
verso televisivo e cinematográfico 
dos dois países de mesmo idioma. 
Os capítulos são veiculados aos 
domingos.

Seria de bom alvitre se os do-
tes literários do cartolão espanhol 
inspirassem ou contaminassem os 
dirigentes da CBF e dos clubes do 
Brasileirão. Já pensaram, roman-
ces policiais narrados por Ricardo 
Teixeira, Eurico Miranda, Ban-
deira de Mello, Andrés Sanchez, 
Luciano Bivar e José Maria Marin?

Aí os livros virariam série 
nos sábados ou domingos insos-
sos da Globo. Seria um golaço de 
audiência!

>> Será golpe? O Ministério 
Público Federal pede a 
reprovação das contas de 
Natália Bonavides, o TSE pode 
cancelar a eleição de Fernando 
Mineiro em favor de Beto 
Rosado (PP) e o MP eleitoral 
está questionando as doações 
aos deputados Francisco do 
PT e Isolda Dantas. Deve ser 
mesmo perseguição.

>> Licitação. No mercado 
local só existem 12 agências de 
propaganda aptas a disputar a 
licitação do governo, suspensa a 
pedido da empresa Plano B. São 
elas: Armação, Art & C, Base, 
Criola, Dois A, Executiva, Faz, 
Marca, Mariz, Raf, Ratts e Sec. 
Todas inscritas no Conselho 
Executivo das Normas Padrão.

>> Muita grana. O Senado 
Federal vai torrar no comecinho 
de 2019 a bagatela de R$ 3,64 
milhões, só em ajuda de custo 
para os senadores que estão 
encerrando mandato e para 
os que estão chegando para 
assumir as cadeiras da nova 
legislatura. Cada um dos 81 
parlamentares tem salário de 
R$ 33,7 mil.

>> Ministérios. Não vai 
ser fácil para o presidente 
Bolsonaro cumprir sua meta 
de reduzir a quantidade de 
ministérios. Ele queria só 15 
pastas, depois admitiu ficar em 
17, mas na prática vai terminar 
superando a casa dos 20. Hoje 
já são 16 ministros, incluindo 
o presidente do Banco Central, 
que tem status.

>> Paris em chamas. 
Nas manifestações contra o 
presidente Emmanuel Macron 
nas ruas de Paris, surgem 
atos de vandalismo como 
versões criminosas dos conflitos 
estudantis de 1968. Roubaram 
a loja da Dior, quebraram 
outras, fizeram arrastão nos 
restaurantes da charmosa 
avenida Champs Elysee.

Mamãe é desatualizada como a 
Manuela D’Ávila, não sabe que 

pode twitar com 280 caracteres. 

(Letícia Machado) 

O antitabagismo é o penúltimo 
refúgio dos canalhas. O último é o 

desarmamento. 

(Olavo de Carvalho)

Jair Bolsonaro é como 
um twitt, não passa 
de 140 caracteres. 

(Manuela D’Ávila)

PICARDIA NAS REDES

>> Ah, a Uefierriene! Mais 
uma vez, as tropas estelares das 
bancas hermeticamente fechadas 
nas ilhas acadêmicas, rejeitam 
uma pesquisa de doutorado sobre 
HQs, do jornalista Alex de Souza, 
em virtude de – entre outras 
cositas – uma iluminada não 
conhecer Waldomiro de Castro 
Santos Vergueiro.
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do EL Pais Brasil: “O crescimento da 
extrema direita nas urnas europeias 
é acompanhado de lemas e símbolos 
que lembram, e não apenas aos olhos 
dos judeus, o clima que reinava no 
continente nos anos 1930”;
 
...da socióloga, cientista politica e 
escritora Ana Prestes: “Um dos 
bolsonaros boys sair da Casa Branca 
com um boné da campanha Trump 
2020 é uma das coisas mais abjetas 
que nossa política externa já viu...”;
 
...da vereadora Julia Arruda: “Nada 
além de direitos! A convocação dos 
profissionais aprovados no concurso 
da Saúde é um direito deles e da 
população de Natal, que sofre com 
a falta de pessoal nas unidades de 
saúde”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Eleição criticada 
Foram muitas as críticas que chegaram 
à coluna vindas de advogados que 
tiveram de se submeter  a vexames para 
exercitarem o direito ao voto, ontem, 
durante pleito para a escolha da nova 
diretoria da instituição.  
Isto porque algumas dezenas de 
causídicos não viram seus nomes nas 
listas das seções em que deveriam votar.  
Eram então encaminhados a uma 
secretaria, onde recebiam uma ficha e 
ficavam quase uma hora no aguardo de 
atendimento.  
Na maioria dos casos, sem que nenhum 
esclarecimento lhes fosse prestado, eram 
simplesmente informados que estavam 
aptos para o voto  aí desciam para uma 
seção especial.  
Para os idosos, nenhuma placa indicativa 
de preferência no atendimento.  
Desprezo e desrespeito.

>> Direito 
Acabar com a injusta cobrança aos 
idosos para a reemissão de documentos 
pessoais é o objetivo do Projeto de Lei 
10538/2018, proposto pelo deputado 
federal Beto Rosado, e que foi aprovado 
nesta quarta-feira, 28, na Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, na 
Câmara dos Deputados. A relatoria foi 
da deputada federal Leandre Dal Ponte 
(PV/PR). 
De acordo com o Projeto de Lei, pessoas 
com idades acima de 60 anos, que 
precisem reemitir documentos de 
identificação pessoal válidos em todo 
o território nacional e que tenham 
sido perdidos, extraviados, furtados ou 
roubados, poderão fazer com isenção da 
taxa de pagamento, desde que apresente 
o boletim de ocorrência no prazo de 60 
dias do registro policial.

>> Expansão... 
A convite do presidente nacional do 
Partido Social Liberal (PSL), Luciano 
Bivar, o Coronel Hélio Oliveira, atual 
presidente do PSL/RN, esteve em 
Brasília na última semana para tratar 
de assuntos ligados às estratégias de 
expansão do Partido aqui no Estado. 
Durante o encontro, o coronel potiguar 
recebeu os parabéns pelos resultados 
alcançados no Rio Grande do Norte nas 
últimas eleições e se colocou à disposição 
para contribuir com o crescimento do 
partido em nível local, bem como em 
relação aos mandatos conquistados nas 
urnas. 
O Coronel Hélio Oliveira assumiu a 
presidência do PSL no Rio Grande do 
Norte após a renúncia do Brigadeiro 
Carlos Eduardo, que encerrou a sua 
gestão no início deste mês de novembro.

>> Bancada coesa 
O prefeito Álvaro Dias reuniu ontem, 
para um café da manhã, a sua bancada 
de  apoio na Câmara Municipal. 
Essa foi a primeira reunião do 
prefeito com os aliados do Legislativo 
municipal após as eleições deste ano. 
“O objetivo do encontro foi estreitar o 
relacionamento entre o Executivo e o 
Legislativo e ouvir as colocações dos 
vereadores acerca do relacionamento 
com o Executivo, secretários e 
assessores”, revelou o release enviado à 
imprensa. 
Na conversa, Álvaro Dias voltou a falar 
que quer ter uma bancada coesa e para 
isso se propõe a ter uma relação mais 
próxima com os vereadores da base 
aliada.  
 
>> Reforma 
Durante o café com os vereadores, 
o prefeito adiantou que irá fazer 
mudanças na estrutura administrativa 
do município, no sentido de conter 
gastos e enxugar despesas, a partir de 
um trabalho que vem sendo realizada 
pela Fundação Dom Cabral, a mesma 
que assessorou o ex-governador de 
Pernambuco, Eduardo Campos. 
 
>> Promessa 
Ainda na reunião com a bancada, 
Álvaro Dias prometeu, atendendo 
uma solicitação do futuro presidente 
da Câmara, Paulinho Freire, e do 
líder da bancada, Kleber Fernandes, a 
realizar reuniões periódicas para ouvir 
os vereadores e discutir os projetos que 
são enviados para apreciação da Casa.

Desfile Felipe 
Fanaia Inverno 
2019, no São Paulo 
Fashion Week

Futuro presidente da Câmara Municipal de Natal Paulinho 
Freire reunido com o presidente do Legislativo estadual 
Ezequiel Ferreira de Souza e com o deputado federal eleito 
Benes Leocádio. O trio poderoso recebeu a Associação dos 
Auditores do Tesouro Municipal para discutir as demandas 
da categoria e da capital potiguar

Divulgação

Instagram

>> Plantio 
A descriminalização do plantio da maconha para uso medicinal 
foi aprovada, nesta quarta-feira, 28, pela Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) do Senado. O Projeto de Lei 514/2017, relatado pela 
senadora Marta Suplicy (MDB-SP), teve o apoio da maioria dos 
senadores presentes na reunião. A matéria segue para a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e também deverá ser 
apreciada pelo Plenário do Senado antes de seguir para a Câmara 
dos Deputados. O projeto foi apresentado pela Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (CDH) e decorre de Ideia 
Legislativa proposta no portal e-Cidadania (SUG 25/2017).

>> Vale a pena 
Com programação que vai até esta sexta-feira, 30, a 12ª Mostra 
Cinema e Direitos Humanos que acontece em todas as capitais 
brasileiras, de forma gratuita, segue com ações em Natal em torno 
do tema “A Declaração Universal dos Direitos Humanos”. Depois 
de levar a temática para a Arena das Dunas e IFRN Cidade 
Alta na semana passada, o evento segue com debates e filmes no 
LabCom da UFRN. Entre os convidados para os debates, estão: juiz 
Jarbas Bezerra, as jornalistas Michelle Ferret e Juliska Azevedo e 
advogado e consultor empresarial, Semio Timeni.

>> Homenagem 
A Câmara Municipal de Natal realiza nesta quinta-feira, 29, 
a entrega do Título de Cidadão Natalense ao Procurador do 
Rio Grande do Norte Francisco de Sales Matos. A solenidade 
acontecerá a partir das 18h30, no Plenário Érico Hackradt. A 
homenagem tem a proposição do vereador Aroldo Alves (PSDB).
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O apresentador Miguel Fala-
bella fez uma revelação inusitada 
nesta quarta-feira, 28, no Lady Ni-
ght, programa apresentado por Tatá 
Werneck no Multishow.

Durante a entrevista, a apresen-

NOVELAS

HORÓSCOPO

A Lua dará mais disposição e disciplina para você 
se dedicar ao trabalho e colocar as tarefas em 
dia. Bom dia para fazer exames preventivos e 
iniciar uma dieta. Muita harmonia na união.

Pode ter problemas ao revelar um 
segredo ou defender uma opinião 
polêmica. Não convém confiar demais 
nas pessoas hoje. 

Seu alto-astral vai contagiar os colegas e pode 
deixar o trabalho bem mais leve e descontraído. 
Seja prudente com dinheiro. Clima quente e 
sedutor no romance. Desejos à flor da pele.

Você pode fazer parcerias muito importantes 
e deve se associar a outras pessoas para 
concretizar seus sonhos. A dois, mostre que é 
parceiro(a) para o que der e vier.

Assuntos de casa e família terão prioridade para 
você. Mas se trabalha com parentes, tenha jogo 
de cintura. Vários astros estimulam o amor, só não 
deixe a família interferir demais na vida a dois.

Talvez você não consiga tudo que deseja hoje, mas 
vai contar com energia de sobra para batalhar 
pelos seus anseios. No amor, você será exigente e 
só dará chance a quem fizer por merecer.

Sucesso garantido no trabalho. Mas certifique-se 
de que as pessoas entendem o que você diz: 
cuidado com fofocas e mal-entendidos. Aposte 
num bom papo para envolver quem deseja.

A Lua desperta a curiosidade e a vontade de 
aprender. Bom astral para estudar, pesquisar 
e fazer cursos que ajudem o seu crescimento 
profissional. 

Sua liderança e brilho pessoal serão notados. 
Você vai fazer sucesso e progredir muito no setor 
profissional. Sorte em jogos e Loteria, concurso 
e sorteios. 

Seu dia deve ter mudanças e imprevistos. Pode 
se decepcionar com amigo(a) ou parceiro(a) 
de trabalho. A Lua realça sua sensualidade e 
promete novidades na paixão. 

Você vai encarar o trabalho com disciplina 
e responsabilidade. Pode até conseguir as 
mudanças ou a grana extra que deseja. Seu jeito 
sério e discreto deve atrair uma pessoa mais velha.

Quem trabalha em equipe ou sociedade vai 
precisar de muito jogo de cintura para conciliar 
suas vontades com as do outro. Romance com 
alguém mais experiente recebe bons estímulos.

Valentina revela a Egídio que Gabriel é seu filho, e Sampaio ouve a conversa. Gabriel e Luz se amam. Afrodite 
esconde de Nicolau o quimono de Diana. Rita de Cássia fica interessada na filmagem feita por Leonardo. Sampaio 
abre a porta para Valentina, que entra na gruta da fonte.

O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Lenita decide ir ao jantar com Emiliano, e Gentil se preocupa. Cris conhece Jorge e se impressiona. Michele ajuda 
Pat a se arrumar para o jantar. Américo atende o telefone de Ana para falar com Flávio. Edméia/ Grace tem um 
sonho com Margot e Ana. Solange derrama bebida em Emiliano ao vê-lo chegar com Lenita.

ESPELHO DA VIDA

Marocas promete ajudar para que Carmen não sofra com o encontro entre Samuca e seu pai. Lúcio afirma 
a Betina que fará o possível para encontrar Livaldo. Marciana expulsa Vera Lúcia de casa. Betina recebe a 
visita de Lalá, que está disposto a chantageá-la para conseguir dinheiro. 

O TEMPO NÃO PARA

Falabella diz que já puxaram 
seu tapete: “Muito sacaneado”

ENTREVISTA
Instagram / Reprodução

Apresentador com Tatá Werneck ontem

“Tem momentos que as 
pessoas falam ‘acabou’ 
e você fala ‘não’. Não 
acabou”, disse ele

tadora questionou Falabella se algu-
ma vez alguma pessoa tentou puxar 
seu tapete. O apresentador disse que 
já foi sacaneado e emocionou Tatá.

“Muita gente. Não sei se vou ci-
tar nomes, mas eu fui muito sacane-
ado. Tem momentos que as pessoas 
falam ‘acabou’ e você fala ‘não’. Não 
acabou. Eu quero ainda, eu tenho 
vontade, ainda quero fazer. Eu não 
vou ficar em casa, eu não vou parar. 
Eu vou me reinventar, eu vou brigar. 
E é isso que nos faz né, a vida é isso”, 
afirmou ele. l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 24

São usados
para se re-
zar o ter-
ço (Catol.)

Desejar o
mal de
alguém

Presenteia;
oferta

Sílaba de
"campo"

Meio de
transporte
de massa

Buraco de
esgotos

Contorno
externo
da boca

A primei-
ra mídia

eletrônica

Óleo de
(?), tipo

de lustra-
móveis

Isabel
Fillardis,
atriz bra-

sileira

(?)
Franco,
político

Doença
virótica
comum
em cães

Cada piso
de um
prédio

Forma
industriá-

rios
(sigla)

(?) Braga,
técnico

de futebol

"OIhar
não (?)
pedaço"

(dito) 

A tempe-
ratura no

verão

Travessa
para

servir
verduras

Produto
proibido

em linhas
de pipa

Prática do
boiadeiro
no rodeio 

A água depois
de filtrada

Natural da capital
gaúcha

Acontecimento como
o terremoto

"(?) Vorazes",
filme

O desempenho 
muito fraco

Campo de futebol
(bras.)

Iguaria
com arroz
Rito; sole-

nidade
É vendido
em bujões
Retrato;

fotografia

Baralho
cigano

Figura do
atlas

Pequeno
cavalo

Indispen-
sável

Ergue 
(a bandei-

ra no
mastro)

Tecla de
computa-

dores

Tricampe-
ão (red.)

Finalmen-
te; por fim

Sinais de
umidade
O plano 

alternativo

Letra
da mão
Símbolo
de litro

PURC
PRAGUEJAR

DOARISOTO
RCAMGAS
TREMFOSSA
ORADIOTRI

LABIOTARO
LMMOFOS

PEROBAIF
GNPONEI
RAIVAAT

SENAIALTA
NDTABIM
SALADEIRA

CEROLLAÇAR

3/tab. 5/cerol — lábio — senai. 6/peroba. 9/praguejar.
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Natal/RN, 27 de novembro de 2018

Objeto: Manutenção de subestações aéreas e abrigadas de 13,8 KV das Estações Elevatórias de 
água do Jiqui, Dunas, Lagoa Nova I e Lagoa Nova II, em Natal/RN.

DECISÃO
Na qualidade de autoridade superior competente manifesto-me: Visto e relatados os autos da licitação 
modalidade Tomada de Preços nº 0060/2018, onde a empresa ALPHATRONIC COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, interpôs Recurso Administrativo contra a decisão da Comissão Permanente 
de Licitação, que a desclassificou no certame licitatório supra. CONSIDERANDO as razões e os 
fundamentos que foram balizadores do julgamento realizado pela CPL, constante na ata de julgamento 
de recurso; CONSIDERANDO que cabe à Administração zelar pelos princípios que norteiam a 
Administração Pública; DECIDE, Indeferir parcialmente ao recurso interposto pela empresa licitante 
ALPHATRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, acatando apenas os argumentos acerca do erro de 
digitação na composição do BDI, mantendo assim a desclassificação da referida empresa por não 
apresentar a composição dos encargos sociais. Por isso, ratifico a decisão da comissão.

JULGAMENTO DE RECURSO

Engº Marcelo Saldanha Toscano
Diretor Presidente

PL Nº 0060/2018 – TOMADA DE PREÇOS

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

BOA MASSA APODI PANIFICADORA E CONVENIÊNCIA LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 
16.418.207/0001-10, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da ativi-
dade de panificação, localizada na Rua Padre Benedito Alves, Nº 314, bairro Centro, Apodi - RN.

ISAQUE MARINHO DA SILVEIRA
Representante Legal

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

BUZIOS PRIVILEGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, CNPJ: 
23.883.996/0001-26, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada- L.S, para um 
Condominio Residêncial, com Àrea Construção 2.644,32m2, 14uh, Localizada Av. Coronel Paulo 
Salema, 240, Praia de Búzios, Nísia Floresta-RN.

LUCIANO JOSÉ BAHIA ALECRIM
SÓCIO-PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Camanor Produtos Marinhos S/A, 08.594.814/0003-75, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação 
de Licença de Operação, com prazo de validade até 22/11/2020, em favor do empreendimento 
Projeto de Carcinicultura Marinha, localizada em Fazenda Aratuá, s/n, zona rural Guamaré/RN.

Werner Jost
Diretor Presidente

PEDIDO DE  LICENÇA  OPERAÇÃO

CEARÁ CAMINHÕES COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 10.765.559/0001-75, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, para Transporte de Cargas Perigosas (Combustivel 
Líquido), 17,22ton, Localizado Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, 5000, Km 33,8, Santa Delmira, 
Mossoró-RN.

GUILHERME PALÁCIO BEZERRA JUNIOR
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

A DTS – Dois A Tower System Pre-Moldados Ltda, CNPJ: 09.467.972/0001-65, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema, a Autorização Especial, com prazo de validade até 06/11/2019, em favor do empre-
endimento alojamento instalado numa área de 30m², da qual 985,37m² são de área coberta para 
atender funcionários com dormitórios e refeitórios, localizada em Fazenda Jurema I, Zona Rural, 
São Bento do Norte/RN.

Felipe Vieira de Castro
Diretor de Operações e Projetos

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JAKILSON BEZERRA DE OLIVEIRA, CNPJ: 24.355.889/000198, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a LRO para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rod. 
RN 118 – Cidade Nova, Pendências/RN.

Jakilson Bezerra de Oliveira
Proprietário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 009/2018

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por 
sua Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria 03/Presidente/2018, torna 
público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2018, tipo Menor Preço por 
item, a contratação de empresa responsável pela prestação do serviço de fornecimento de Buffet, tipo 
Café da Manhã, Cofe break,Coquetel, Almoço e Jantar, necessário a realização de eventos a serem 
realizados pelo SENAR-AR/RN durante os exercícios de 2018/2019, declarando as empresas PJ 
REFEIÇOES COLETIVAS LTDA EPP, vencedora do Item 02 e a empresa  SALTNOR – REFEIÇÕES 
COLETIVAS & SERVIÇOS EIRELI – ME, Vencedora dos Itens 01, 03,04,05 e 06 do referido certame 
licitatório. Natal (RN), 27 de novembro de 2018. Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira.
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Globo, Santa e Palmeira confirmam 
novos nomes para temporada 2019

REFORÇOS

Andrei Torres / ABC FC

Com exceção do Palmeira, que já iniciou os trabalhos de pré-temporada na última segunda-feira, 26, 
Globo e Santa Cruz vão iniciar os treinos na próxima segunda-feira, 3; campeonato começa em 9/01

Marcado para iniciar no próximo 
dia 9 de janeiro, o Campeonato Poti-
guar de 2019 já está movimentando 
os clubes, que diariamente buscam 
reforçar seus elencos. Nesta terça-
-feira, 27, além do ABC, que confir-
mou o volante Joílson, de 21 anos, 
outras três equipes anunciaram no-
vos contratados: Globo, Santa Cruz 
de Natal e Palmeira de Goianinha.

No Globo, o reforço anunciado foi 
o jovem zagueiro Renan Montanha. 
Revelado pelo ABC, o atleta é rodado 
e passou por equipes como Interna-
cional-RS, Santos-SP e, mais recen-
temente, esteve no Ceará-CE. No 
Santa Cruz, a bola da vez é o volante 
André Tebet, 20 anos, que estava no 
Gonçalense-RJ jogando a segunda 
divisão carioca.

Já no Palmeira de Goianinha, as 
contratações vieram em maior volu-
me, três: o volante Val, ex-Flamen-
go-RJ e América; o meio-campista 

Chapinha, ex-Icasa-CE, Alecrim e 
Campinense-PB; e o veterano ata-
cante Paulinho Macaíba, ex-ABC, 
América e Cruzeiro-RN.

Com exceção do Palmeira, que 
já iniciou os trabalhos de pré-tem-

porada na última segunda-feira, 26, 
Globo e Santa Cruz vão iniciar os 
treinos na próxima segunda, 3 de 
dezembro. As equipes terão pouco 
mais de um mês para trabalhar até 
o início do campeonato.

De acordo com a tabela divulga-
da pela Federação Norte-Rio Gran-
dense de Futebol (FNF), o Globo vai 
começar o campeonato encarando o 
atual tricampeão ABC, no dia 9, no 
Frasqueirão. 

O Santa Cruz, por sua vez, jo-
gará diante do América, no dia 10, 
na Arena das Dunas. E o Palmeira 
de Goianinha mede forças com o 
Potiguar de Mossoró, no Nogueirão, 
também no dia 9.

As três equipes também já pos-
suem treinadores confirmados para 
a disputa da próxima temporada. 
O Globo será comandado por Higor 
César, que já está no clube desde a 
Série C deste ano. O Santa terá à 
frente do elenco Fernando Tonet, 
responsável pela ótima campanha 
do time em 2018; e o Palmeira conti-
nuará com o técnico campeão da Se-
gundona, Marcos Manoel, que tem a 
confiança da diretoria alviverde. l

Zagueiro Renan Montanha, revelado pelo ABC, é reforço do Globo em 2019

CARA NOVA

ABC contrata volante ex-Palmeiras e
com passagens na Seleção Sub-20

Divulgação / CSA-AL

O novo presidente do ABC, Fer-
nando Suassuna, ainda não tomou 
posse, mas já iniciou o trabalho 
diário no clube. Nesta terça-feira, 
27, o mandatário se reuniu com o 
executivo de futebol, Giscard Salton, 
e acertou mais um reforço para a 
temporada 2019. O novo contratado 
abecedista é o volante Joílson, que 
estava no Bahia/BA.

Joílson tem 21 anos e passagens 
pelas categorias de base do Vitória/
BA, Cruzeiro/MG e Palmeiras/SP. O 
bom desempenho nas bases do clube 
paulista levou o defensor a ser con-
vocado pela Seleção Brasileira Sub-
20. Na atual temporada, o volante 
defendeu o CSA/AL, o Santa Rita/
AL e o Bahia/BA.

O defensor chega ao Clube do 
Povo por empréstimo junto ao Santa 
Rita/AL até o término do Campeona-
to Potiguar, com a possibilidade de 
renovação até o fim do Campeonato 
Brasileiro da Série C.

Confira a ficha técnica do 
jogador:

Nome: Joílson Evangelista dos 
Santos Júnior – Joílson

Posição: Volante
Nascimento: 04/08/1997 (tem 

21 anos)

Naturalidade: Salvador (BA)
Clubes: Vitória/BA (2014), 

Cruzeiro/MG (2015), Palmeiras/SP 
(2016-2017), CSA/AL (2018), Santa 
Rita/AL (2018) e Bahia/BA (2018).

Ele jogou na Seleção Sub-20 
quando esteve no Palmeiras. l

Joílson tem 21 anos e passou por Vitória-BA, Palmeiras-SP e também CSA-AL

TIME MACHO

Potiguar de Mossoró 
também reforça elenco 
pensando no Estadual

O Potiguar de Mossoró também 
anunciou reforços visando o início 
do Campeonato Estadual. Quem 
está desembarcando na capital do 
Oeste é o volante Lucas Santos, 
que já havia defendido o Time 
Macho neste ano, e o meia-atacante 
Marcelo Viana, de 26 anos.

Este último se destacou numa 
competição amadora disputada 
em Mossoró e atraiu a atenção 
dos dirigentes rubros. Após o aval 
do técnico Emanoel Sacramento, 
sua contratação acabou sendo 
confirmada pela diretoria.  l

Marcelo Diaz / ACD Potiguar

Lucas Santos, volante, é reforço


