
NOVO GOVERNO 10

Futuro titular da Segurança quer 
integração das forças policiais
Ex-comandante da Polícia Militar no RN, coronel Francisco 
Araújo Silva assegura que vai respeitar a autonomia da 
máquina da segurança pública; discurso é de união.

NATAL
Sexta-feira,
30 de novembro de 2018 
Edição nº 440 | ano 2

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

CONSTITUCIONAL 04

Maioria do STF valida indulto de 
Temer que pode perdoar corruptos
Pelo entendimento formado, o presidente da República tem 
poder garantido pela Constituição para elaborar os critérios 
do decreto, e isso não pode ser revisto pelo Judiciário.

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

Décimo terceiro vai injetar 
R$ 211 bilhões no Brasil

Árvore de Mirassol será 
acesa na segunda-feira

Termina nesta sexta-feira prazo para que a iniciativa privada pague primeira parcela do abono para os
funcionários. Trabalhadores contam com dinheiro para pagar dívidas ou comprar presentes de Natal.

Além do tradicional pisca-pisca, extensão da árvore vai
contar com enfeites em formatos de sol, lua e estrelas.

ECONOMIA 03

NATAL EM NATAL 03ASSEMBLEIA 02

Instalada na Zona Sul de Natal, enfeite tem 112 metros de altura, segundo Prefeitura

José Aldenir / Agora RN

Gustavo Carvalho 
defende permanência 
de Ezequiel Ferreira
na presidência da AL
Deputado estadual reeleito negou 
candidatura à presidência e sugeriu, 
em entrevista, que governadora eleita 
Fátima Bezerra adote medidas duras 
para organizar as contas do Estado a 
partir de janeiro de 2019.

DIREITO 02

Fátima divulgou 4° secretário

José Aldenir / Agora RN
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Fátima Bezerra 
anuncia professor 
aposentado do IFRN 
para a Educação
Governadora eleita disse que novo 
secretário terá, entre os objetivos, 
a missão de ampliar o número de 
creches e a oferta de ensino médio 
em tempo integral no Estado.

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

Macaíba

MACAÍBA

Sexta-feira,

30 de novembro de 2018 

Edição nº 2 | ano 1

TEMPO

MAX: 31 ºC 

MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 23H45SUPLEMENTO ESPECIAL

DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA

TIRAGEM: 15.000 EXEMPLARES

CONCURSO 16

PAVIMENTAÇÃO 08 E 09

VILA OLÍMPICA 12 E 13

Caravana das 

Obras chega a 150 

ruas no município

Mais R$ 2 milhões  

serão investidos a 

partir de 2019  

Cidade e zona rural são beneficiadas 

com obras que mexem com ânimo da 

população e têm grande aceitação

Recursos serão destinados à 

construção de 200 alojamentos para 

atletas terem mais estrutura

600
vagas
Prefeitura de Macaíba abre concurso público em 

todas as áreas, com destaque para a saúde, 

educação e assistência social. Edital será publicado hoje 

e provas acontecem em fevereiro de 2019 

EQUIPAMENTOS 04 E 05

Centro de Saúde vai ampliar 

atendimento com mais exames

Prefeitura adquiriu uma série de equipamentos e manterá 

nível de excelência em saúde pública no Estado. Diversos 

exames passarão a ser realizados no município.

PAGAMENTOS 03

Prefeito antecipa pagamento  

integral do 13º salário 

Salários dos servidores estão em dia e administração mostra 

que fez planejamento de gestão e colhe os frutos injetando 

R$ 5 milhões a mais na economia da cidade

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Confira nesta edição 
suplemento

“Agora RN Macaíba”
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Seis forças

Os eleitos em outubro nem tomaram posse, mas a sucessão 
municipal em Natal, que vai acontecer em 2020, já conta com 
menos seis forças políticas postas. O prefeito Álvaro Dias, do 

MDB, é o primeiro da lista, por ser candidato natural à reeleição. O 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, por sua vez, que venceu a eleição 
para o Governo do Estado na cidade com mais de 60% dos votos, tem 
dito reservadamente que o seu partido, o PDT, terá candidatura 
própria à Prefeitura daqui a dois anos. A terceira força é o PT da futura 
governadora Fátima Bezerra, que pode lançar Fernando Mineiro ou 
Natália Bonavides para disputar o cargo. Outro nome é o deputado 
federal eleito Girão Monteiro (PSL), que pode reproduzir em Natal 
a onda “bolsonarista” vista nas eleições deste ano. A quinta força é o 
senador eleito Styvenson Valentim (Rede), que foi muito bem votado 
na cidade; teve mais de 250 mil votos. E, por fim, outro nome cotado é o 
deputado estadual reeleito Kelps Lima (Solidariedade), que foi 2° lugar 
nas eleições de 2016.

>> Meu menino. O candidato do 
ex-prefeito Carlos Eduardo poderá 
ser o atualmente vereador Kléber 
Fernandes (PDT). Líder de Álvaro 
Dias na Câmara Municipal, Kléber 
deixou recentemente o cargo de 
secretário municipal de Governo 
na gestão do emedebista, mas tem 
excelente relação com o ex-prefeito.

>> Páreo duro. Os vereadores de 
Natal, que caminham para chegar à 
metade do mandato obtido em 2016, 
estão preocupados com o cenário 
eleitoral de 2020, que se avizinha. A 
avaliação de alguns parlamentares 
é que a disputa de daqui a dois 
anos será muito dura, com figuras 
tarimbadas da política concorrendo a 
um mandato na Câmara Municipal.

>> Nomes de peso. Comenta-se 
nos bastidores que até o senador 
Garibaldi Alves Filho (MDB), que 
não conseguiu a reeleição este 
ano, pode disputar um mandato 
de vereador em 2020. Além dele, 
os deputados Antônio Jácome 
(Podemos), Rogério Marinho (PSDB), 
Jacó Jácome (PSD) e Márcia Maia 
(PSDB) podem aparecer como 
candidatos no pleito municipal e 
dificultar a reeleição dos atuais 
vereadores.

>> Calma lá. Os atuais vereadores 
analisam, por outro lado, que não 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ O Brasil não 
aguenta mais ser 

envergonhado pelos 
seus governantes”

Wilson Witzel, governador eleito do Rio 
de Janeiro, sobre prisão preventiva do 

atual governador, Luiz Fernando Pezão

>> Selo IVC. O Agora RN 
recebeu nesta quinta-feira o 
selo provisório de filiação ao 
IVC (Instituto Verificador de 
Circulação). O certificado, cuja 
versão definitiva será expedida 
em breve, atesta a tiragem do 
jornal. Entregue gratuitamente 
em dias úteis, o Agora RN 
distribui 10 mil exemplares por 
edição em semáforos e mais de 
400 pontos de Natal e região 
metropolitana.

há garantia de obtenção de mandato 
para tais figuras ou de que eles 
vão “passear” no pleito municipal, 
caso sejam candidatos. Lembram 
que a ex-governadora Wilma de 
Faria, derrotada em 2014 para o 
Senado, teve votação frustrante 
para vereadora dois anos depois. Na 
oportunidade, ela teve pouco mais de 
4 mil votos.

>> Resultado. A reunião do prefeito 
Álvaro Dias (MDB) com sua base 
de sustentação na Câmara foi 
considerada positiva para o Palácio 
Felipe Camarão. Além de apresentar 
projetos que serão enviados para 
o Legislativo nos próximos meses 
e garantir apoio em votações 
importantes, Álvaro conseguiu 
ampliar a bancada governista. O 
prefeito deve começar 2019 com o 
suporte de 19 dos 29 vereadores. 

>> Alternativa. O empresário, 
arquiteto e urbanista Esam 
Elali, que disputou um mandato 
na Assembleia Legislativa nas 
eleições deste ano, tem sido cotado 
para concorrer à Prefeitura de 
Parnamirim em 2020. Presidente 
da Associação dos Proprietários, 
Moradores e Veranistas da Praia de 
Cotovelo, Esam desenvolve projetos 
sociais na região e tem boa relação 
com correligionários do presidente 
eleito Jair Bolsonaro.
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ASSEMBLEIA

Gustavo Carvalho 
defende que Ezequiel 
continua presidente

Segundo mais votado nas 
eleições de outubro, com o apoio de 
mais de 47 mil eleitores, o deputado 
estadual reeleito Gustavo Carvalho 
(PSDB) defendeu a permanência do 
deputado também reeleito Ezequiel 
Ferreira (PSDB) na presidência 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte.

“Há oito anos estou na Mesa 
Diretora como vice, mas não 
tivemos nenhuma conversa sobre 
isso. Meu desejo é que Ezequiel 
renove seu mandato. Hoje, apenas 
o nome de Ezequiel está posto, 
nenhum outro colega colocou seu 
nome”, disse Gustavo, perguntado 
sobre uma eventual candidatura à 
presidência da Casa.

Em entrevista à 96 FM nesta 
quinta-feira, 29, Gustavo Carvalho 
sugeriu, ainda, à governadora eleita 
Fátima Bezerra que adote medidas 
duras para organizar as contas do 
Estado. “Hoje o Estado não tem 
saúde financeira, está ingovernável. 
Se algumas medidas não forem 
adotadas, quem quer que governe 
o Estado se tornará apenas um 
figurante”, destacou.

O parlamentar reeleito 
recomendou a Fátima que 
enxugue órgãos do governo e faça 
privatizações. “O Estado serve 
para cuidar da segurança, saúde e 
educação. Ele tem que deixar quem 
entende cuidar do resto. É preciso 
haver fusão de órgãos e extinções; 
tem que haver sensibilidade 
dos Poderes para reconhecer a 
devolução dos recursos que vieram 
do Executivo no final das gestões”, 
finalizou. l

João Gilberto / ALRN

Deputado reeleito é do PSDB

SEGUNDOS
EM QUINZE

Supremo julga liberdade 
de Lula no próximo dia 4
A Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal analisará o habeas 
corpus apresentado pela defesa do 
ex-presidente Lula na terça-feira, 4.

>> Militarizada. Parnamirim pode 
ser considerado hoje o município 
mais “bolsonarista” do Rio Grande 
do Norte. Cidade que cresceu no 
entorno da Base Aérea de Natal, 
Parnamirim convive desde o seu 
nascimento com a cultura militar. 
Foi lá onde Jair Bolsonaro teve a 
maior votação no 2° turno no RN: 
quase 60% dos votos válidos.
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Primeira parcela do 13º salário na 
iniciativa privada deve ser paga hoje

ABONO

José Aldenir / Agora RN

Quem trabalhou o ano todo ganhará um salário cheio, e metade dele já 
estará em conta neste final de semana, segundo a legislação trabalhista 

Esta sexta-feira, 30, não é o dia 
apenas da entrada do fim de semana 
ou daquele happy hour com os amigos 
em volta de petiscos e cerveja. Este é 
o dia em que as empresas liberam a 
primeira parcela do 13º salário para 
os funcionários da iniciativa privada. 

Quem trabalhou o ano todo ga-
nha um salário cheio, e metade dele 
já estará em conta neste fim de sema-
na. Já aqueles que foram contratados 
ao longo do ano receberão um valor 
proporcional ao tempo de empresa.

Muito ou pouco, a verdade é que 
é um dinheiro extra sempre terá sua 
serventia. Pouco mais de R$ 585 mi-
lhões é o valor estimado de décimo 
terceiro de rendimento dos empre-
gados com carteira assinada do setor 
privado do RN no último trimestre, 
segundo o IBGE. No País, o 13º sa-
lário deve injetar R$ 211,2 bilhões 
na economia até dezembro, segundo 
estimativa do Departamento Inter-

sindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese). 

É um dinheiro providencial que 
servirá para pagar contas atrasadas, 
comprar os presentes de fim de ano 
ou ambas as coisas. Segundo a Confe-
deração Nacional dos Dirigentes Lo-
jistas, 23% dos trabalhadores devem 
usar o abono com presentes de Natal.

Segundo o Dieese, metade dos 
recursos do 13º salário (49,1%) deve 
ficar nos estados do Sudeste, 16,6% 
ficará no Sul e 16% no Nordeste. Cen-
tro-Oeste e Norte reterão, respectiva-
mente, 8,9% e 4,7%.

O setor de serviços abocanhará a 
maior parte - 64,1% dos recursos pa-
gos no mercado formal. l

No País, o 13º salário deve injetar R$ 211,2 bilhões na economia até dezembro

NATAL EM NATAL

Árvore de Mirassol 
será acesa na próxima 
segunda-feira, dia 3

A Árvore de Mirassol, em Natal, 
um dos principais marcos da cidade 
durante o período natalino, será 
acesa na próxima segunda-feira, 3, 
informou a Prefeitura do Natal nesta 
quinta-feira, 29.

Com 112 metros de altura, a 
árvore de Mirassol será diferente 
dos anos anteriores. Além de 
possuir o tradicional pisca-pisca, 
sua extensão contará com enfeites 
nos formatos de sol, lua e estrelas, 
além de um efeito de chama em 
sua base.

“Estamos caprichando para 
entregar a Natal a mais bela árvore 
para a nossa cidade”, destacou o 
prefeito Álvaro Dias. l

José Aldenir / Agora RN

Cidade já se ilumina para o Natal
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Fernando Bezerra diz a Fátima 
para privatizar Caern e Potigás

AVALIAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Ex-senador afirmou que governadora eleita enfrentará os mesmos 
problemas da atual gestão se não tomar medidas drásticas como esta

O empresário Fernando Be-
zerra, ex-senador pelo Rio Grande 
do Norte, disse que a governadora 
eleita Fátima Bezerra (PT) ficará às 
voltas, em seu governo, com os mes-
mos problemas de salários atrasados 
da gestão atual se não se posicionar 
claramente sobre o ajuste fiscal e a 
reforma previdenciária.

“Não tem saída”, previu Bezerra, 
que fez questão de deixar claro que 
toda a classe produtiva, sem exceção 
e independente de ideologia, deve 
empenhar seu apoio à governadora 
eleita. “Ela foi legitimamente eleita e 
não podemos nos furtar de colaborar 
neste momento”, afirmou, em entre-
vista à 98 FM na quarta-feira.

Ele, no entanto, não está otimis-
ta com a situação financeira do RN. 
“Quando era menino, no Colégio Ma-
rista, o Piauí era o estado mais pobre 
do Nordeste e a Paraíba não era lá 
essas coisas. Hoje, é o Rio Grande do 
Norte que desfruta dessa péssima 
posição, com um déficit de R$ 1,3 
bilhão que promete ampliar rapida-
mente”, resumiu.

O ex-senador, que foi ministro 
da Integração Nacional no governo 
de Fernando Henrique Cardoso dis-
se não ver qualquer vantagem para 
o governo manter empresas como 
a Potigás e a própria Caern, já que 
existem investidores externos com 
dinheiro para adquiri-las.

Outra urgência, segundo Fer-
nando Bezerra, é reunir os poderes, 

como o Legislativo e Judiciário, e 
convencê-los a devolver sobras orça-
mentárias ao Tesouro Estadual.

“É um crime um servidor da elite 
ganhar seus R$ 30 mil de salário em 
dia enquanto o trabalhador de salá-
rio mínimo continue no atraso, sem 
condições de alimentar os fios e man-
ter a casa”, lembrou o ex-senador na 
entrevista. l

Para empresário, Fátima deve vender empresas e cobrar empenho dos poderes

SECRETARIADO

Governadora eleita anuncia professor 
aposentado do IFRN para a Educação

José Aldenir / Agora RN

A governadora eleita do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), anunciou o nome do futuro 
secretário de Educação do Estado: 
Getúlio Marques Ferreira. O pro-
fessor aposentado pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN) foi um dos idealizadores do 
programa de expansão da educa-
ção tecnológica instituído no Brasil 
durante o governo Lula.

De acordo com Fátima, Getúlio 
Marques terá, entre os objetivos, 
a missão de ampliar o número de 
creches e a oferta de ensino médio 
em tempo integral no Estado, além 
de “fortalecer” a Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte 
(Uern), com a valorização dos pro-
fessores.

O novo secretário disse nesta 

quinta-feira, 29, que atuará no fu-
turo governo para melhorar os ín-
dices de qualidade da educação no 
Rio Grande do Norte e que buscará 

parcerias para isso. “A integração 
de educação, cultura e esporte com 
a ciência e tecnologia, as políticas 
educacionais voltadas para a inclu-
são, diversidade e apoio às classes 
mais vulneráveis estarão presentes 
em nosso trabalho. O espaço de di-
álogo permanente com os profissio-
nais da educação será fundamental 
para que, juntos, participemos de 
um processo de verdadeira revolu-
ção na educação do nosso Estado”, 
acrescentou o professor.

Getúlio Marques é o quarto 
secretário anunciado por Fátima 
Bezerra. Antes do de Educação, 
foram indicados os secretários de 
Segurança Pública e Defesa Social 
(Francisco Canindé de Araújo), 
de Administração Penitenciária 
(Mauro Albuquerque) e Saúde (Ci-
priano Maia). l

Fátima Bezerra e Getúlio Marques

CONSTITUCIONAL

Maioria do STF valida 
indulto que pode 
inocentar corruptos

Por 6 votos a 2, a maioria dos 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) votou pela validade 
do decreto de indulto natalino 
editado pelo presidente Michel 
Temer no ano passado.

Pelo entendimento formado, 
o presidente tem poder garantido 
pela Constituição para elaborar os 
critérios do decreto.

A decisão vai suspender uma 
decisão liminar do ministro Luís 
Roberto Barroso, que suspendeu 
parte do indulto natalino de Temer 
por entender que o texto inovou e 
previu a possibilidade de indulto 
para condenados que cumpriram 
um quinto da pena, incluindo 
crimes de corrupção.

A medida não valerá de 
imediato porque o ministro Luiz 
Fux pediu vistas do processo e 
interrompeu a votação. l

Nelson Júnior / STF

Plenário aprovou indulto por 6 a 2

SEGUNDOS
EM QUINZE

“Minha morte interessa a 
muita gente”, diz Bolsonaro
Contando com esquema especial 
de proteção desde que foi atingido 
por uma facada no abdômen, o 
presidente eleito Jair Bolsonaro 
afirmou nesta quinta-feira, 29, 
que sua morte “interessa a muita 
gente”. A declaração foi dada após 
Bolsonaro ser indagado sobre uma 
postagem de um de seus filhos, 
Carlos, no Twitter. Na quarta-feira, 
o vereador pelo Rio de Janeiro 
escreveu que “a morte de Bolsonaro 
não interessa somente aos inimigos 
declarados, mas também aos que 
estão muito perto”.

José Aldenir / Agora RN
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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 30/11 ate 03/12/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

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

26/11 a 30/11 

Tudo o que você precisa para curtir seus momentos de lazer.
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Exclusividade  

Exclusividade  

Exclusividade  

R$ 99,90
  cada  

TRELIÇA PARA JARDIM VERTICAL 
90cmx110cm, em madeira eucalipto stain. Massol. 
Nas cores amarela, verde ou branca R$ 119,90 cada 
CÓDIGO: 88534796-89380424-89380410-89380403

R$ 69,90 
 cada  

CONJUNTO DE TESOURA 
PARA PODA
Com 2 peças. Geolia.
CÓDIGO: 88533921

R$ 19,90 
 cada  

ORQUÍDEA  
PHALAENOPSIS
Pote 12. 
CÓDIGO: 89207713

R$ 149,90 
 cada  

VASO BROMÉLIA
48cmx42cm, diversas cores. Naterial.
CÓDIGO: 87780560-87780553-87780532-
89074230

R$ 599,90
  cada  

GRAMA SINTÉTICA ZANTE 
Rolo com 2mx5m,  
altura da grama 20mm.  
CÓDIGO: 89739125

R$ 429,90 
 cada  

PISCINA ARMAÇÃO
2.282 litros. Intex.
CÓDIGO: 89578783

R$ 149,90 
 cada  

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

R$ 449,90 
 cada  

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA
Mod. Automatic Grill, 220V. Cadence. 
CÓDIGO: 89803805

R$ 149,90
  cada  

MESA 
Mod. Deluxe, 72cmx90cm, em plástico, 
diversas cores. Forte Plástico. 
CÓDIGO: 89902645-89902652-89902631

R$ 599,90 
 cada  

CHURRASQUEIRA À CARVÃO
Mod. Table Grill, em aço, diversas cores. 
Peso: 3,7kg
CÓDIGO: 89699750-89619691-89707590-89619705
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Custo da COP-25 fez 
Bolsonaro vetar o evento

A decisão do Brasil de retirar a oferta para sediar a 
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 
a COP-25, foi do novo governo de Jair Bolsonaro. O 

Ministério das Relações Exteriores consultou o futuro chanceler 
Ernesto Araújo, que levou o assunto ao presidente eleito. Para 
sediar o evento, o presidente eleito teria de se comprometer a 
bancar seus custos, estimados em US$100 milhões (R$400 milhões). 
Mas poderia atingir quase meio bilhão de reais.

>> Assim não dá
Apesar de oferecer o Brasil para 
sediar a COP-25, o governo 
Michel Temer só colocou R$15 
milhões no orçamento de 2019 
para o evento.

>> Que dinheiro?
Para juntar quase meio bilhão 
de reais dos custos da COP-25, o 
governo teria de sacar dinheiro 
do Tesouro e do Fundo do Clima. 

>> Trabalho inútil
O Itamaraty teve trabalho para 
garantir a COP-25 no Brasil. 
Conseguiu apoio unânime no 
continente, inclusive da intratável 
Venezuela. 

>> Só que não
A confirmação do evento foi 
celebrada pelo governo Temer como 
prova da “liderança mundial” do 
Brasil em iniciativas sobre o tema.

>> 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 ““Semana que 

vem sai os demais 
ministérios”

Presidente eleito Jair Bolsonaro, 
que havia prometido fechar a 

lista até o dia 30

de direção no Sebrae Nacional, 
nesta quinta (29). O favorito 
para diretor-presidente é João 
Henrique Souza, um craque como 
gestor. 

>> Não era bem assim
Deputado não-reeleito e ex-mi-
nistro, Carlos Melles (DEM-MG) 
registrou candidatura com pinta 
de contar com apoio do governo 
Bolsonaro. Mas o futuro multi-mi-
nistro Paulo Guedes (Fazenda) 
tinha outro nome. 

>> Prisão ilusória
A manutenção da condenação 
e pena de 8 anos e 10 meses de 
prisão a José Dirceu é daquelas 
que nada mudam. O ex-ministro 
petista tem outra condenação em 
2ª instância, mas está livre por 
decisão do STF.

>> Procurador diverge do 
TCU: fichas sujas, não
Procurador do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas da 
União, Júlio Marcelo de Oliveira 
discorda da posição predominante 
dos ministros de não avaliar ações 
para afastar candidatos fichas 
sujas de disputas pela direção em 
órgãos do Sistema S. Recentemen-
te, o TCU se negou a avaliar a 
eleição da CNC, confederação do 
comércio que recebe do governo 
federal R$10 bilhões anuais em 
recursos públicos. 

>> TCU não pode permitir
“Não deve o TCU permitir que 
tal investidura ocorra mediante 
a prática de graves irregularida-
des”, opinou Júlio Marcelo em 
parecer.

>> Deu no que deu
A omissão dos ministros bene-
ficiou novos dirigentes da CNC 
como José Tadros, presidente, 
que responde a 62 processos no 
próprio TCU.

>> Chave do cofre
Eleito na CNC sob os auspícios do 
TCU, José Tadros se candidatou 
à presidência do conselho do 
Sebrae, cujo orçamento é R$3,4 
bilhões. 

>> Um técnico na Cultura
Ex-secretário nacional de Infra-
estrutura Cultural, o pernambu-
cano Alfredo Bertini é o preferido 
para ministro da Cultura dos 
valentes eleitores de Bolsonaro no 
meio. Técnico, gestor experiente 
e afinado com os ideais liberais, 
colaborou reservadamente com 
Paulo Guedes. 

>> Eleição sem chapas
Será individual, e não por chapa, 
a eleição para cada um dos cargos 

Flickr/ Governo de Transição

Adolescente abusa e mata filho 
de 4 anos da namorada no RN

BREJINHO

Principal suspeito está apreendido no Centro de Internação de Adolescentes 
Infratores (CIAD), na zona Oeste de Natal. Ele pode ficar internado por 3 anos

A Polícia Civil investiga as cir-
cunstâncias de um crime contra um 
garoto de 4 anos de idade, ocorrido 
no último sábado, 24, em Brejinho, a 
55 quilômetros de Natal. Após sofrer 
abuso sexual, a criança foi levada ao 
hospital Walfredo Gurgel, mas teve 

morte cerebral confirmada nesta 
quarta-feira, 28, devido à gravidade 
das lesões. O principal suspeito é o 
namorado da mãe do garoto, um jo-
vem de 16 anos, que foi apreendido.

Segundo o chefe de investigações 
da Delegacia Especial de Defesa da 

Criança e do Adolescente (DCA), 
Marcelo Felse, no dia do crime, a 
mãe do garoto, de 21 anos, havia 
saído de casa para levar a filha de 2 
anos a um posto de saúde.

A partir daí, o namorado dela, de 
16 anos, teria aproveitado a ocasião 

para abusar sexualmente do meni-
no e agredi-lo com socos e chutes, 
principalmente no rosto e cabeça. “O 
adolescente não revelou o motivo do 
crime, apenas disse que não gosta-
va da criança, porque ela era muito 
danada. Esse rapaz estava morando 
com a mãe do menor havia quase 
três meses. A população está choca-
da com o crime”, revelou o policial.

Após a morte do garoto, a polícia 
instaurou um Boletim de Ocorrên-
cia Circunstanciado (BOC) contra o 
adolescente. Ele está apreendido no 
Centro de Internação de Adolescen-
tes Infratores (CIAD), na zona Oeste 
de Natal. Segundo a polícia, caso ele 
seja condenado, poderá ficar até três 
anos internado. l
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Canindé Soares

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 30 de novembro de 2018 a 2 dezembro de 
2018, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fotos meramente ilustrativas. 
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 os 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, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, 
taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alterações de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita à análise de 
crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. 
Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente.

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

OFERTAS VÁLIDAS DE 30/11/2018 A 2/12/2018OFERTAS DE DIAS03OFERTAS VÁLIDAS DE 30/11/2018 A 2/12/2018OFERTAS DE DIAS03

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

DESCUBRA
QUE NO MAKRO
TODO MUNDO

PODE, SIM.

COENTRO OU
CEBOLINHA

MAÇO

0,79
MAÇO

R$

COENTRO OUCOENTRO OUCOENTRO OU

MANGA HADENGRANEL

1,29
KG

R$

Abóbora / 
Jerimum 
Granel

Mamão 
formosa
Granel

Cebola
Granel

Batata Doce 
Rosada 
Granel

Alho roxo
Granel

Melão 
Japonês
Granel1,49

KG

R$ 1,69
KG

R$

2,99
KG

R$2,59
KG

R$

1,99
KG

R$

10,99
KG

R$

Coxão mole 
bovino
Peça, a 
partir de

18,99
KG

R$

6,29
KG

R$

Mortadela de 
frango Tony  
Peça

Lasanha Sadia
Diversos sabores, 
unidade c/ 600g 10,29

UNID.

R$

11,99
UNID.

R$

Conjunto de 
frigideiras 
Clove
Embalagem c/ 
2 unidades 34,90

EMB.

R$

Filé de peito 
congelado Aurora 
Pacote c/ 1kg

10,39
PCT.

R$

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

Farinha de 
trigo especial 
Sarandi
Pacote c/ 1kg

0,95
PCT.

R$ 2,29
PCT.

R$

Galinha congelada 
A partir de

4,19
KG

R$

Costela suína congelada Aurora
Peça

17,89
KG

R$

Margarina Primor
Unidade c/ 250g

Manteiga 
com sal Biana
Unidade c/ 500g

1,29
UNID.

R$

Queijo parmesão 
ralado Kopa
Pacote c/ 50g

1,99
PCT.

R$

1,05
GARRAFA

R$

Bebida 
mista Indaiá
Diversos sabores, 
embalagem c/ 12 
garrafas c/ 330ml

5,99
GARRAFA

R$ 4,19
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Vodka Paloff
Garrafa c/ 980ml

Cerveja Heineken 
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

3,19
LATA

R$ 26,90
GARRAFA

R$

36,90
GARRAFA

R$

Espumante 
Brut Salton
Garrafa c/ 750ml

Whisky Passport
Garrafa c/ 1L

2,29
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 M&K
Pacote c/ 1kg

Molho de 
pimenta Gota
Unidade c/ 150ml

Óleo misto 
Dom Orlean
Unidade c/ 500ml

Unidade c/ 39g
Biscoito recheado Treloso Power

Unidade c/ 78g

1,39
UNID.

R$5,99
UNID.

R$ 3,49
UNID.

R$ 5,89
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Piracanjuba 
Unidade c/ 395g

Leite de coco Aro
Unidade c/ 500ml

0,79
UNID.

R$ 1,59
UNID.

R$

Batata palha 
Scrusch
Pacote c/ 500g

Toalha 
de papel 
Aro  
Embalagem 
c/ 6 rolos c/ 
100 folhas

18,89
EMB.

R$ 37,90
EMB.

R$12,79
PCT.

R$

Detergente 
líquido Limpol
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

Papel higiênico 
folha simples Floral
Fardo c/ 16 pacote 
c/ 4 unidades

1,44
UNID.

R$

Limpador 
multiuso Zap
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

1,89
UNID.

R$

Alimento para 
cães Coby
Pacote c/ 15kg

49,90
PCT.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Pneu Direction Touring
175/70 R13 82T 

179,90
UNID.

R$
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Futuro titular da Segurança defende 
integração das forças policiais no RN

AÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Ex-comandante da Polícia Militar no RN, coronel Francisco Araújo Silva assegura que vai respeitar a 
autonomia da máquina da segurança pública; discurso é de união de esforços contra a criminalidade 

Ex-comandante da Polícia Mi-
litar nos governos de Wilma de 
Faria, Iberê Ferreira de Souza e 
Rosalba Ciarlini – no de Robinson 
Faria, ele comandou a segurança da 
Assembleia Legislativa -, o futuro 
secretário da Segurança Pública da 
governadora eleita Fátima Bezerra, 
Francisco Araújo Silva já deixou cla-
ro que não gosta de protagonismo.

“Quero ser um facilitador dentro 
de um trabalho conjunto de todas 
as instituições estaduais e federais 
ligadas à segurança pública do Rio 
Grande do Norte”, cravou o coronel 
da PM em entrevista na quarta-fei-
ra, 28, à rádio 95 FM.

Na primeira exposição pública 
como futuro secretário da pasta, o 
coronel Araújo assegurou que res-
peitará a autonomia de todos os 
seus comandados na máquina da 
segurança pública e não se limitará 
ao modelo burocrático do terno e da 
gravata, figurino do primeiro esca-

lão do governo.
“Vocês me verão também de 

tênis, bota, colete, pistola, partici-
pando de operações de rua toda vez 
que estiver perto de uma ocorrência 
policial”, assegurou.

Sem dizer se a futura governa-

dora eleita lhe deu a famosa “carta 
branca” para agir e definindo-se co-
mo um servidor público, cumpridor 
de ordens, coronel Araújo deixou 
claro que já começou extraoficial-
mente na função com o planejamen-
to da Operação Verão, que se esten-

derá até o Carnaval, em março.
Perguntado por um ouvinte do 

programa da 95 FM se já tem um 
planejamento para ocupar o espaço 
do crime organizado de Natal, ele 
deu a primeira resposta decepcio-
nante: “não”.

O que haverá é uma política 
ostensiva de policiamento, seguindo 
a orientação da governadora eleita 
de passar maior sensação de segu-
rança à população. “Daremos prio-
ridade, além da integração e ações 
ostensivas, à investigação e inteli-
gência policiais”, afirmou, sem es-
pecificar como pretende fazer isso.

O coronel Araújo deu a enten-
der que trabalha pela integração 
de todas as instituições e que é bom 
no ofício de produzir harmonia por 
todos os lugares por onde passa –, 
razão pela qual sua nomeação foi 
festejada por setores de todas as 
polícias ao ser anunciada pela go-
vernadora eleita. l

Coronel Araújo Silva, ex-comandante da PM, assume a Sesed em janeiro

VANDALISMO

Semsur anuncia nova restauração da
estátua de Iemanjá, na Praia do Meio

José Aldenir / Agora RN

Seis meses depois do último 
conserto, feito após o braço ter sido 
quebrado por vândalos, a estátua de 
Iemanjá, na Praia do Meio, voltará 
a ser restaurada, de acordo com a 
Secretaria de Serviços Urbanos de 
Natal (Semsur).

Na época, a vereadora Natália 
Bonavides (PT) se solidarizou com 
o movimento negro e a população de 
terreiros. Ela encaminhou ofício co-
brando o reparo da estátua e provi-
dências da Prefeitura do Natal para 
coibir esse tipo de violência simbóli-
ca na capital.

Considerada no Brasil como a 
“mãe” do Candomblé, Iemanjá tem 
a estátua de concreto e ferro de Na-
tal como alvo de depredações desde 
2004. O monumento foi erguido há 
quase 20 anos pelo escultor potiguar 
Etewaldo Santiago, e sua manuten-
ção é feita por integrantes da Fede-
ração de Umbanda e Candomblé do 

Rio Grande do Norte.
Em 2015, especificamente no dia 

2 de fevereiro, data em que se come-
mora o Dia de Iemanjá, a imagem foi 
danificada no pescoço e parte do bus-
to. Em março de 2014, a estátua teve 

parte do braço esquerdo destruído. 
Já em janeiro de 2012, na véspera 
do Dia de Iemanjá, a escultura teve 
as duas mãos arrancadas. Até hoje, 
ninguém foi responsabilizado na lei 
pelos atos de vandalismo. l

Estátua de concreto e ferro de Natal como alvo de depredações desde 2004

SEGUNDOS
EM QUINZE

Espetáculo “4 Amigos” 
chega a Natal pela 1ª vez
Os comediantes Dihh Lopes, 
Márcio Donato, Thiago  Ventura e 
Afonso Padilha decidiram se juntar 
para realizar um show de stand up 
comedy 4 Amigos. A ideia é bem 
simples: unir quatro amigos e fazer 
com que eles dividam o mesmo 
palco, criando um ambiente único e 
de muita descontração entre eles, 
que contagia a todos incluindo a 
plateia. O quarteto irá se apresentar 
pela primeira vez em Natal no 
domingo, 1°, as 19h30, no Teatro 
Riachuelo. Os últimos ingressos 
estão à venda na bilheteira do local.

4 Amigos / Divulgação
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(84) 98701 3795
Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

INFORMATIVO 
SEMANAL

Protesto na Governadoria cobra pagamento em dia 
dos salários e 13º
O Sinmed-RN, juntamente com 
os demais servidores públicos do 
Estados se reuniram na manhã da 
última terça-feira (27), para 
realizarem mais uma ação 
conjunta contra atrasos nos 
salários e por melhores condições 
de trabalho. A mobilização 
aconteceu no Centro 
Administrativo, em frente a 
Governadoria.

Dentre as principais 
reivindicações estão os atrasos 
dos salários dos meses de 
novembro e dezembro, o 
pagamento do 13º de 2018 e o 

atraso de parte do décimo do ano 
de 2017 que até o momento não 
foi concluído. O presidente do 
Sinmed RN, Geraldo Ferreira, 
alega que as manifestações são 
importantes como pressão e 
demonstração de insatisfação dos 
funcionários com o atraso. 

Esclarecimento

O setor jurídico do Sinmed RN 

esclarece que uma das 

primeiras medidas do sindicato 

no momento em que os atrasos 

começaram a ocorrer foi 

realizar um mandado de 

segurança coletivo, com o 

objetivo de garantir que os 

salários dos servidores fossem 

pagos em dia. A decisão do 

Tribunal de Justiça foi 

favorável ao sindicato e afirma 

que, em caso de atraso, o 

pagamento deve ser efetuado 

com correção monetária.

>> Natal: Após dois anos e 

meio de espera, o Plano de 

Cargos, Carreiras e 

Vencimentos (PCCV) dos 

médicos do município de Natal 

foi implementado nesse mês de 

novembro. Porém, a tabela 

utilizada para o enquadramento dos 

servidores corresponde ao ano de 2016 e 

não contempla os aposentados. Devido ao 

descumprimento do prefeito Álvaro Dias ao 

acordo com a categoria, os médicos 

realizam ato público no dia 05 de dezembro, 

a partir das 9h, em frente a sede do poder 

executivo municipal.  Os servidores 

participam de ato conjunto com os médicos 

do Estado no TJRN e depois seguem para 

nova mobilização na prefeitura.  

>> Parnamirim: Servidores municipais da 

saúde fizeram manifestação na quarta-feira 

(28) em frente à Câmara Municipal de 

Parnamirim.  O protesto é pela 

implementação do Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários (PCCS). Os servidores 

devem se mobilizar novamente na manhã do 

dia 03 de dezembro para acompanhar a 

leitura do documento na Câmara. 

>> Manifestação: Até o momento o pagamento do mês de outubro 
de 2018 não foi efetuado completamente e a previsão é de que os 
dois últimos meses do ano só sejam pagos no início de 2019, para 
ativos e inativos. O Fórum Estadual dos Servidores realiza mais um 
ato público no próximo dia 05 de dezembro, em frente ao Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), para cobrar a 
antecipação dos recursos dos royalties da exploração de petróleo no 
estado. O orçamento que pode ser antecipado é de R$ 162 milhões. 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SPE COSTA BRANCA ENERGIA S.A, CNPJ 09.665.392/0001-82, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Renovação da Licença de Operação para o Parque Eólico Costa Branca, localizada nas 
Fazendas Serra Verde IV, V, VI e VII, zona rural, no município de João Câmara - RN.

Fernando Di Franco
Superintendente de Sustentabilidade

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LS)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.088.247/0001-13, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplifica (LS) para a execução 
das obras do Açude Comunitário Verdes, localizado na comunidade Verdes, zona rural de Santana 
do Seridó/RN.

HUDSON PEREIRA DE BRITO - Prefeito

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

A VENTOS DE SÃO FERNANDO I ENERGIA S.A.., 23.008.029/0001-15, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença Prévia, com prazo de validade até 23/11/2020,  em favor da LINHA DE TRANS-
MISSÃO DE 230KV SE MONTE DO RONCA/SE JOÃO CÂMARA III, localizado na zona rural dos 
municípios de São Bento do Norte, Parazinho e João Câmara/RN.

Felipe Ostemayer
Procurador Ventos de São Fernando I Energia S.A.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SPE JUREMAS ENERGIA S.A, CNPJ 09.665.446/0001-00, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação para o Parque Eólico Juremas, localizada nas Fazendas 
Serra Verde I e II no município de João Câmara - RN.

Fernando Di Franco
Superintendente de Sustentabilidade

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SPE MACACOS ENERGIA S.A, CNPJ 07.091.059//0001-81, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação para o Parque Eólico Macacos, localizado nas Fazendas 
Serra Verde VIII e IX, zona rural, no município de João Câmara - RN.

Fernando Di Franco
Superintendente de Sustentabilidade

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

DOBREVE ENERGIA S.A, CNPJ 10.827.444/0001-59, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação da Licença Simplificada para a Linha de Transmissão 138 kV SE Morro dos Ventos 
II – SE ICG João Câmara III, localizado no município de João Câmara - RN.

Fernando Di Franco
Superintendente de Sustentabilidade

Natal/RN, 29 de novembro de 2018.

INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI. 

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de conexões galvanizadas, conforme Termo 
de Referência e Ordem de Licitação nº 5840/2018 – DA.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0196/2018
PREGÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA 

MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP,

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e 
Contratos, torna público que em razão de problemas no cadastro da Licitação, esta reaprzando a 
data de realização para o dia 13 de dezembro de 2018, às 10h00 horas (horário de Brasília), 
licitação para o objeto acima especificado (Protocolo SEI N° 03210141.000195/2018-70. O Edital 
com as especificações e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.caern.rn.gov.br, na aba “transparência”, no link licitações no Portal RN COMPRAS e no 
www.comprasnet.gov.br, ou na Av. Senador Salgado Filho, n.º 1555, Tirol, Natal/RN, na Assessoria 
de Licitações e Contratos a partir do dia 30 de novembro de 2018, no horário das 07h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 17h30 horas, até às 10h00 horas do dia 13 de dezembro de 2018. Informações pelo 
telefone nº. (84) 3232-4178 ou cpl@caern.com.br.

Crizóstimo Félix de Lima Souza
Assessor de Licitações e Contratos

Aviso
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““Essa divisória 
que nos separa do 

mistério das coisas 
a que chamamos 

vida”

(Victor Hugo)

>> Lady Vera. Durante 
décadas ela reinou no 
imaginário masculino, a 
preferida de onze entre dez 
marmanjos de todas as classes 
e espectros intelectuais. E 
agora, aos 67 anos, a atriz, ex-
modelo e ex-miss Vera Fischer 
aceitou o convite e o desafio 
de posar para um ensaio nas 
páginas da nova revista Pop-se 
– especializada em arte, moda 
e design. Os fãs saudosistas 
podem conferir a Maria do 
Carmo da novela Espelho da 
Vida na primeira edição.

Passa-se o ponto.
Ou vende-se dados.

Por Guilherme Cavalcante
No jornal Meio & Mensagem
 
Ultimamente, tenho conver-

sado bastante com alguns amigos 
advogados sobre a GDPR — Re-
gulamento Geral de Proteção de 
Dados. Entendo de dados, mas 
tenho pouquíssimo conhecimento 
sobre a Constituição brasileira. 
E, em uma dessas conversas, caiu 
uma ficha. A gente se acha ino-
vador e tecnológico, mas a venda 
de dados é muito antiga, deve ter 
mais de cem anos!

Calma, não estou ficando 
louco. Sei que, por exemplo, a 
Microsoft só tem 43 anos e seria 
impossível vender dados sem os 
bancos. Ou melhor, sem ter os da-
dos. Faz sentido, então, porque os 
comerciantes colocam as placas 
de “passa-se o ponto” em frente 
aos estabelecimentos ou empre-
sas que estão à venda.

Os dois casos tratam a venda 
de dados. O que muda é o forma-
to.

Sim, a aquisição de empresas 
serve (também) para troca de 

informações e conhecimento, ou 
seja, desde sempre são vendidos 
dados pessoais, só que, em vez de 
estarem digitalizados, estavam 
em cadernetas ou livros contá-
beis.

Um desses amigos advogados 
exemplificou bem a tese, usando 
a história do Barão de Mauá, 
que se tornou um dos maiores 
empresários, banqueiro e político 
brasileiro a partir da compra de 
dados. Na época, chamávamos de 
livros contábeis e dívidas e esses 
“dados” vinham com o nome, tele-
fone e endereço dos credores.

O que mudou muito daquela 
época é o processamento. Hoje, 
conseguimos cruzar diversas 
origens de informação de uma 
maneira mais rápida e eficiente. 

E imagino o tempo que levava 
para entender, na época daqueles 
livros gigantes, quem era credor 
no banco e ainda trabalhava na 
empresa dele. Afinal, processa-
mos informações complexas em 
segundos. Mas ainda não con-
seguimos ler todas as Barsas no 
mesmo tempo.

>> Estacionamento. O 
deputado Gustavo Carvalho 
(PSDB) será entrevistado 
hoje cedo, entre 6h e 7h, no 
programa Bom Dia Cidade, 
na rádio 94 FM. Vai explanar 
para mim e para Jener Tinoco 
a sua ideia que acaba de 
virar lei, concedendo preço 
reduzido às motocicletas nos 
estacionamentos privados.

>> Vergonha. Ao votar em 
maioria a favor do indulto 
presidencial para criminosos, o 
Supremo causa ira na sociedade 
e acaba por legitimar o 
comentário recente do deputado 
federal Eduardo Bolsonaro, filho 
do presidente eleito, quando 
disse que para fechar a alta 
Corte de Justiça bastavam um 
cabo e um soldado.

>> A vaga do PT. Seguidores 
do deputado Fernando Mineiro 
começam a crer que nada 
está perdido no caso dos votos 
impugnados de Kerinho e 
que podem cancelar a vaga 
federal do parlamentar. É 
que se Natália Bonavides for 
impugnada, mas mantendo seus 
votos, o deputado eleito será 
Mineiro

>> Apoio ao servidor. 
O futuro governo Fátima 
Bezerra vai experimentar do 
próprio veneno do PT durante 
a próxima legislatura na 
Assembleia Legislativa. Não 
será um, nem dois, nem três, 
os deputados dispostos a fazer 
discursos eufóricos em favor 
das reivindicações salariais dos 
servidores públicos.

>> Superclássico. O choro 
da inveja é livre na imprensa 
pacheca. Depois das críticas aos 
conflitos que interromperam a 
grande final da Libertadores, 
entre Boca Juniors e River Plate, 
veio a água fria com a disputa 
acirrada dos grandes templos 
mundiais do futebol para sediar 
o duelo maior das Américas.

Manuela não revela se vai se 
asilar em Cuba, Venezuela, Coreia 

do Norte ou Piauí. 

(Augusto Nunes)

Pezão é o quarto governador do 
Rio preso. Vergonha, vergonha, 

vergonha, vergonha.

(Idaisa Fernandes)

Luiz Fux pediu vista no 
julgamento do indulto, o Brasil 

ainda respira. 

(Oi Luiz)

PICARDIA NAS REDES

>> Eterno Angenor. “Sinto 
abalada minha calma / 
embriagada minha alma / efeitos 
da tua sedução / oh! Minha 
romântica senhora tentação / não 
deixes que eu venha a sucumbir / 
neste vendava de paixão”. Versos 
da canção “Senhora Tentação”, de 
Cartola, que se foi num dia como 
hoje, em 1980.
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...do jornalista Bernardo 
Mello Franco: “Ao desistir 
de sediar a próxima 
Conferência do Clima da 
ONU, o novo governo indica 
que o Brasil vai abandonar 
o protagonismo na agenda 
ambiental. Vai para o lixo um 
esforço de gerações, iniciado 
com a Eco 92”;
 
...do portal de notícias UOL: 
“Mais Médicos: menos de 10% 
dos inscritos se apresentaram 
para trabalhar”;
 
...do jornal O Globo: “Em 
duas décadas, os quatro 
governadores eleitos do Rio 
foram presos”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Indicações do PSB 
Nos bastidores do novo governo, 
especula-se a indicação do deputado 
estadual Ricardo Motta (PSB) para 
o comando do Detran. No órgão, 
aliás, é só o que se comenta entre os 
funcionários mais poderosos... 
Em contato com a coluna, o 
presidente estadual do PSB e 
deputado federal Rafael Motta, filho 
de Ricardo, disse que o partido, 
que foi aliado de Fatima Bezerra 
na campanha, ainda aguarda ser 
chamado para tratar sobre as 
possíveis indicações. “Ainda não 
tive contato com Fátima em relação 
à participação do PSB no governo. 
Aguardando ela chamar para 
dialogar”, disse o parlamentar.

>> Segurança  
A Redinha pode ter a delegacia do 
bairro de volta em breve. Pelo menos 
foi o que sinalizou a secretária 
de Segurança Pública e Defesa 
Social, Sheila Freitas, em reunião, 
nesta semana, com o vereador 
Dickson Júnior, por intermédio 
da deputada Cristiane Dantas. A 
gestora disse que tem intenção e 
condição de atender a solicitação, 
desde que consigam um prédio. Os 
parlamentares tentarão um espaço 
junto à prefeitura de Extremoz. 
A solicitação parte de demanda 
coletada durante o projeto do 
vereador, o “Conversando Com Você”.

>> Natal 
A Árvore de Mirassol, um dos 
principais marcos da cidade durante 
o período natalino, será entregue 
à população nesta segunda-feira, 
3. O acendimento do monumento 
será realizado pelo prefeito Álvaro 
Dias, às 19 horas. Com 112 metros 
de altura, a árvore de Mirassol será 
diferente dos anos anteriores. Além 
de possuir o tradicional pisca-pisca, 
sua extensão contará com enfeites 
nos formatos de sol, lua e estrelas, 
além de um efeito de chama em sua 
base.

>> Começou 
Estão abertas as inscrições no 
processo de adaptação para os alunos 
novatos que desejam estudar nas 
unidades do CEI Mirassol e Zona 
Sul durante o ano letivo de 2019. Ele 
é destinado aos novos estudantes 
da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I (2º ao 5º ano). No 
CEI Mirassol, as inscrições devem 
ser realizadas pelos responsáveis, na 
secretária da unidade, de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Aldo Medeiros e 
equipe eleita para 
comandar 
a OAB-RN

Desfile Ocksa Inverno 
2019, no São Paulo 
Fashion Week

Casal Bia e Tiago 
curtindo dias de 

lua de mel nas 
paradisíacas ilhas 

Seychelles

Chrystian de 
Saboya com as 
Irmãs do Juvino 
Barreto na 
reinauguração da 
Casa

Assessoria

Divulgação

 Instagram

João Neto

>> Posse concorrida 
Nomes da classe empresarial do Rio Grande do Norte se fizeram 
presentes, na noite desta quarta-feira, em Brasília, no jantar que 
marcou a posse da nova diretoria da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), que tem agora o empresário potiguar e presidente 
da Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes, como Diretor Comercial.  
Para o empresário norte-rio-grandense  e diretor da Federação 
Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores 
(Fenavist) , Edmilson Pereira de Assis, controlador do grupo 
Interfort, a presença de Marcelo Queiroz na diretoria da CNC “coloca 
o Rio Grande do Norte no primeiro escalão do mundo empresarial na 
área do comércio e serviço do Brasil”.  
Os vice-presidentes da Fecomércio RN, Gilberto Costa e Luiz 
Lacerda, também participaram do acontecimento e destacaram 
que a função agora ocupada por Queiroz na CNC  terá papel 
importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, ágil e 
representativa do segmento no País.



14 VARIEDADES SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 30.11.2018

Nasceu nesta quinta-feira, 29, 
a primeira filha de Sabrina Sato e 
Duda Nagle, Zoe, em uma mater-
nidade em São Paulo. A notícia foi 
dada pela própria apresentadora 
em sua conta oficial do Instagram.

Apresentadora Sabrina Sato dá
à luz a Zoe, sua primeira filha

NASCEU

Sabrina Sato e o marido Duda Nagle

Fruto do relacionamento 
com o ator Duda Nagle, 
Zoe nasceu em uma 
maternidade de São Paulo

Na rede social, Sabrina Sato 
compartilhou um vídeo para anun-
ciar a chegada de Zoe. A publica-
ção contém uma série de imagens 
do casal durante a gestação da 
menina.

“Em 41 semanas, eles emana-
ram amor e muita determinação. 
Hoje um grande sonho se realiza, 
um novo futuro e grandes trans-
formações. Nasce uma mãe, um 
pai e uma família. A Zoe chegou!”, 
escreveu a morena na legenda. l

Instagram / Reprodução

HORÓSCOPO

Seu foco continua no trabalho e todos vão notar 
o seu comprometimento com a carreira.Pode 
celebrar uma grande conquista no fim da tarde. No 
amor, dê atenção a quem está sempre por perto.

Manter a discrição será a melhor opção para 
você. O céu ainda recomenda cuidado com 
fofocas, mentiras, trapaças e mal-entendidos. 
Talvez prefira esconder uma paixão por colega.

Você vai encarar os desafios com confiança e 
determinação. Cuidado com jogos e especulações: 
pode perder dinheiro. Há sinal de romance com 
alguém de outra cidade.

Você terá ideias criativas e inovadoras no 
trabalho. Na paquera, você vai buscar alguém 
para chamar de seu, mas deve ter cuidado para 
não ser exigente ou controlador(a) demais.

 Marte garante muita determinação no trabalho. 
Pode se dar bem em negócio de família ou com 
serviços e produtos caseiros. Alguém do passado 
pode reaparecer. Clima quente a dois.

Seu signo está mais ambicioso e você vai lutar 
para conseguir o que quer. Fique de olho em 
uma oportunidade de promoção ou aumento de 
salário no emprego. 

A Lua realça sua criatividade e você pode ter ótimas 
ideias para agilizar o serviço. Pode ter notícias de 
alguém de outra cidade. O romance pede mais 
cumplicidade e maturidade. Estimule o diálogo.

Estudos continuam favorecidos e você deve aprender 
tudo que puder. Sair da rotina pode render boas 
oportunidades de paquera e pode garantir novos 
estímulos ao romance, inclusive na intimidade.

Empenho e dedicação no serviço podem 
render mais grana. A fase é de sorte, mas não 
adianta contar apenas com o apoio do céu: 
faça por merecer.

Você pode ter a chance de colocar em prática 
algumas mudanças que deseja. Suas atitudes 
podem garantir uma grana extra para o bolso. No 
campo sentimental, seu charme vai atrair como ímã.

Pode iniciar uma sociedade bem vantajosa. Terá 
mais sorte no fim da tarde: faça uma fezinha. 
Aguarde fortes emoções na conquista. Muita 
sedução na vida a dois. 

Procure se unir aos colegas para atingir os 
objetivos em comum. Marte deixa seu signo 
mais decidido e determinado. Você vai se sentir 
mais confiante para tomar a iniciativa na paixão.

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

Sampaio chega à casa de Valentina e Louise se espanta. Luz estranha o comportamento de Sóstenes com 
Gabriel. Feliciano anuncia a morte de Egídio. León volta para casa e mergulha na fonte. Valentina finge emoção na 
frente de Marilda. Olavo revela que Gabriel é filho de Egídio, e Marilda conta a Eurico.

O SÉTIMO GUARDIÃO

Alain fica transtornado com Cris, que deixa a festa. Padre Leo cobra a obra na igreja e Ana afirma que Flávio pode 
fazer a restauração do confessionário. Padre Leo surpreende Lenita e Emiliano namorando no quarto de Tavares. 
Bola não deixa Isabel seduzir Alain. Mariane flagra Pat beijando Mauro. 

ESPELHO DA VIDA

Samuca demonstra preocupação com a saúde de Marocas. Betina veste um modelo da Kikinico 
propositalmente para ser vista por Marocas. Samuca e Marocas reagem surpresos à manifestação de 
Carmen, que aceita que o filho se encontre com Livaldo.

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO
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AVISO DE CONTRATO Nº 25/2018
Pregão Presencial Nº 008/2018. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: CAMARGO & 
CAMARGO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA. CNPJ: 07.416.341/0001-91. Objeto: 
contratação de empresa responsável pela Locação de retroescavadeiras com operadores, ne-
cessário à execução do contrato de prestação de serviços nº 06/2018, celebrado entre o SE-
NAR-AR/RN e a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do 
Norte - SAPE. Valor: R$ 348.588,96. Vigência: 28/11/2019. Natal(RN),29 de novembro de 2018. 
José Álvares Vieira – Presidente do Conselho Administrativo SENAR-AR/RN.

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

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 05/2018
Pregão Presencial nº 09/2018

Pregão Presencial nº 09/2018 Processo: 62/2018; Ata de Registro de Preços nº 05/2018; 
Objeto: Contratação de empresa responsável pela prestação do serviço de fornecimento de Bu-
ffet, 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; Con-
tratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do 
Norte – SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência de 12 (doze) meses. Data de 
Assinatura: 29/11/2018. Contratada e Preços registrados:

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 04/2018
Pregão Presencial nº 09/2018

Pregão Presencial nº 09/2018 Processo: 62/2018; Ata de Registro de Preços nº 04/2018; 
Objeto: Contratação de empresa responsável pela prestação do serviço de fornecimento de Bu-
ffet, 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; Con-
tratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do 
Norte – SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência de 12 (doze) meses. Data de 
Assinatura: 29/11/2018. Contratada e Preços registrados:

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A BRASÓLEO TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ sob nº 

07.224.300/0001-01, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação 
(RLO), com prazo de validade até 10/04/2019, em favor do empreendimento para disposição final 
de resíduos industriais em aterro classe I, sendo 09 células com capacidade de 29.700 Ton para 
resíduo sólido e 03 com capacidade de 9.600 Ton para líquidos oleosos localizada na Rua José 
Pessoa de Melo, nº 10, Conj. Núbia Lafayetty, Carnaubais/RN. Cep.: 59.665-000.

Carlos Frederico Miranda de Carvalho
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

Francisco Batista da Silva, cpf nº 638.004.204-06 torna publico que está solicitando ao Instituo 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação para a atividade de Fabricação de Cal, no lote nº 48 do assentamento 
Boa Vista em Lajes/RN.

Francisco Batista da Silva
Requerente

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -LRO

Jaqueline Bezerra Barbosa Teixeira - ME, CNPJ: 22.336.134/0001-10 , torna público que rece-
beu do  Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a Licença De Regularização de Operação - LRO de nº 2015-091389/TEC/LRO-0147, trata-se 
de Pousada Aquarela do Brasil Village, distribuído em um terreno com área total de 4.376,24 m². Na 
Rua Cruzeiro do Sul, 151 , Pipa , no Município de Tibau do Sul/RN.

Jaqueline Bezerra Barbosa Teixeira - ME
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAMPO DOS VENTOS II ENERGIAS S.A, CNPJ 10.797.889/0001-33, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Renovação da Licença Simplificada para a Linha de Transmissão Campo dos Ventos 
II – ICG João Câmara III,  localizada nos municípios de João Câmara e Parazinho - RN.

Fernando Di Franco
Superintendente de Sustentabilidade

PROCESSO LICITATORIO Nº 082/2018
OBJETO: CONTRATAR LEILOEIROS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIENA-
ÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, IMÓVEIS, AÇÕES DO MUNICÍPIO EM EMPRESA 
DE ECONOMIA MISTA, EMPRESA PÚBLICA E TÍTULOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE 
DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE ANALISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público a 
analise e julgamento da impugnação apresentada pelo Leiloeiro Francisco Doege Esteves Filho ao 
edital do processo em comento. Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica 
decide pelo conhecimento e provimento parcial. Diante do exposto ficam alterados os Itens 7.4 
e 7.7 do edital e reaberto os prazos do processo em comento. A sessão fica aprazada para o 
dia 13/12/2018 às 08h30min. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 29/11/2018. Pregoeiro/PMM.

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

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA. CNPJ 08.182.313/0001-10, com endereço na 
Av. Dr Silvio Bezerra de Melo, 427, Centro, Lagoa Nova/RN, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Instalação - LI 
para Galpão de triagem de resíduos sólidos recicláveis, a ser implantado no Sítio Novo, s/n, Zona 
Rural, no município de Lagoa Nova/RN.

Luciano Silva Santos
Prefeito
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Esportista potiguar é campeã 
brasileira de paraciclismo

TALENTO

Reprodução / Sadef

A potiguar Ana Raquel, atleta 
da Sadef (Sociedade Amigos do Defi-
ciente Físico), trouxe de São Carlos, 
interior de São Paulo, mais duas 
medalhas no paraciclismo: uma de 
ouro e uma de prata no Brasileiro de 
Paraciclismo de Estrada.

O ouro veio na prova de resis-
tência, na qual o atleta dá voltas em 
um circuito de 2.800 metros. Ana 
Raquel deu 12 voltas no circuito e 
pedalou 33 quilômetros em 1 hora 
e 14 minutos. “Essa prova já foi no 
segundo dia de disputas. Eu estava 
cansada, e, para piorar, chovia. Mas 
fui para a largada muito concentra-
da e durante a prova foi tudo dando 
certo”, avalia.  A prova conta pontos 
nos rankings brasileiro e mundial, 
e consequentemente, ajuda na luta 
pela classificação para os Jogos Pa-
ralímpicos de Tóquio 2020. 

“No ciclismo, as vagas são do Pa-
ís, e ainda não sabemos a quantas o 
Brasil terá direito. Mas tenho treina-
do muito e acumulado pontos para 
seguir nessa briga”, diz confiante a 
atleta da Sadef. 

A confederação da modalidade 
ainda vai divulgar o ranking atuali-

zado, mas 2018 ainda tem calendá-
rio esportivo.

Na próxima semana, entre os 
dias 5 e 9, Ana disputa o Brasileiro 
de Paraciclismo de Pista, no velódro-
mo de Indaiatuba, São Paulo. l

Potiguar luta por uma vaga olímpica

América quer mesclar juventude com 
experiência para ter sucesso em 2019

ESTRATÉGIA

Canindé Pereira / América FC

Enquanto 11 atletas das categorias de base subiram para o elenco profissional, Alvirrubro anunciou 5 
de 8 reforços com idade acima dos 30; próximos contratados devem puxar média do grupo para baixo

A apresentação do elenco do 
América visando ao início das ativi-
dades de pré-temporada para o ano 
de 2019 teve dois extremos. A pre-
sença alta de jogadores oriundos das 
categorias de base contrastou com a 
elevada média de idade dos reforços 
anunciados pelo clube. Ao todo, 11 
jovens atletas das divisões inferiores 
foram incorporados ao elenco pro-
fissional, enquanto 7 reforços foram 
confirmados.

Entre os jogadores que se apre-
sentaram como “caras novas” para 
2019, 5 deles possuem mais de 30 
anos de idade. Os mais “velhos” são 
o goleiro Gledson, o zagueiro Alison 
e o atacante Max, todos com 35 anos. 
Galiardo, volante de 33, e Adriano 
Pardal, atacante de 31 anos, com-
pletam o “top-5 da experiência”. 

Segundo o técnico Luizinho Lopes, 
tudo não passa de estratégia do clu-
be para o sucesso no ano que vem.

“Contratamos alguns jogadores 
experientes para dar sustentação 
ao nosso elenco. 2019 será um ano 

de muita pressão. Em cada setor do 
campo, teremos um jogador desse 
perfil, com bastante experiência e 
vivência em ambientes de pressão. 
Nós já vamos iniciar dessa maneira, 
tendo em vista o peso da camisa, a 
exigência do torcedor. Por isso, esta-
mos trabalhando com esses pilares”, 
explicou o técnico.

Apesar da justificativa, Luizi-
nho admitiu que sua comissão tem 
buscado agora confirmar jogadores 
com idades mais baixas, para ajudar 
no nivelamento da média da equipe 
titular, uma vez que muitos dos joga-
dores oriundos das categorias de ba-
se não iniciarão o ano com a condição 
de onze inicial.

“Se pegar os 11 que vão entrar em 
campo, a média vai ser mais elevada. 
Vamos baixar isso”, encerrou. l

Luizinho Lopes disse que estratégia do clube é promover mescla no elenco


