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O Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes 
(Pisa), edição 2018, 

divulgado dias atrás, ao analisar 
os resultados do desempenho dos 
estudantes brasileiros, mostrou que 
eles estão estagnados desde 2009, 
colocando o País entre as 20 piores 
no ranking internacional de 79 
países e territórios.

Mais uma vez, ficou claro 
que a universalização sem 
qualidade pode até inflar 
discursos políticos, mas não irá 
além disso. Nos anos de 1990, e 
antes disso, as pesquisas usavam 
mais a expressão “analfabetismo 
funcional” quando verificaram 
que a grande maioria das pessoas 
alfabetizadas simplesmente não 
entendia o que lia.

Essa indigência se estendia às 
fábricas, que viviam na época uma 
revolução na forma de produzir, que 
passou a depender mais e mais da 
automação, ou seja, da autonomia 
do trabalhador de concentrar 
mais responsabilidades do que 
simplesmente girar uma manivela 

ou apertar um botão incontáveis 
vezes.

Ele passou também a 
responder pela manutenção de 
seu equipamento nas linhas de 
montagem, tão certo quanto o 
frentista de um posto de gasolina 
passou a ter que processar 
pagamentos eletrônicos e informar 
aos clientes o conteúdo de 
determinadas promoções.

Na construção civil, cada 
dia mais parecida com uma 
linha de montagem, os operários 
passaram a ser mais exigidos e, 
no comércio, a iniciativa baseada 
na informação sobre os produtos 
exigiu mais conteúdo, leitura e 
fluidez verbal.

Nada fácil para quem 
não entende o que lê ou faz 

interpretações equivocadas, 
apresentando dificuldades de 
realizar de cabeça as operações 
mais simples de soma, subtração, 
multiplicação e divisão.

E foi isso que o último 
Pisa mostrou: um país 
cuja produtividade de seus 
trabalhadores está atrasado em 
décadas sobre outros países que, 
ao contrário de nós, privilegiaram 
a educação como um investimento 
acima de qualquer outro.

Os dados mostram que, no 
início dos governos do PT, ainda 
no governo Lula, houve alta no 
desempenho educacional brasileiro 
para, em seguida, iniciar a 
estagnação com Dilma.

Mas está longe de ser culpa 
do PT, como nem poderia ser do 
governo Bolsonaro, que completará 
um ano em 1º de janeiro.

É culpa que vem desde a 
República, é culpa das diferentes 
elites brasileiras e suas políticas 
sociais míopes. E que não devem 
mudar tão cedo pela maneira com 
que o atual governo se comporta.

Certo é democratizar a culpa

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

HONRA AOS MILITARES
O presidente da República, Jair 

Bolsonaro, participou no sábado da 
cerimônia de formatura de guardas-
marinhas na Escola Naval, no Rio 
de Janeiro. Durante o discurso, 
ele exaltou os militares e disse 
que o Brasil está mudando para 
melhor. “Hoje temos um governo 
que valoriza a família, honra os 
militares, respeita o povo e adora a 
Deus”, disse o presidente.

LIVRE COMÉRCIO
Brasil e Paraguai terão livre 

comércio entre produtos automotivos. 
Essa será a regra que passará a 
valer assim que for feito o acordo 
entre os dois países. O ministro da 
Economia do Brasil, Paulo Guedes, e 
a ministra da Indústria e Comércio 
do Paraguai, Liz Cramer, firmaram 
na semana passada entendimentos 
políticos que permitirão o avanço das 
negociações do Acordo Automotivo 
Brasil-Paraguai.

SEGUNDA INSTÂNCIA
O presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
afirmou que a votação da PEC que 
trata sobre prisão após condenação 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou que os secre-
tários de Planejamento e Saúde, além dos diretores do DER, 
Ipern e Hospital Maria Alice Fernandes, encaminhem auto-

rização para que a equipe técnica da Corte de Contas tenha acesso 
aos extratos e saldos bancários dos respectivos órgãos. A decisão é do 
conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, seguindo proposta 
de encaminhamento da equipe técnica da Diretoria de Administra-
ção Direta (DAD), que, no curso de auditoria realizada para verificar 
se os demonstrativos fiscais da Receita Corrente Líquida são produ-
zidos de acordo com os normativos vigentes, encontrou dificuldades 
para conseguir a autorização da Secretaria de do Planejamento e 
das Finanças, Secretaria de Saúde, Hospital Pediátrico Maria Alice 
Fernandes, Departamento de Estradas e Rodagem e do Instituto de 
Previdência aos extratos e saldos bancários.

Auditoria do TCE

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

em segunda instância deve ser votada 
em março, mas reforçou que não é 
papel do Congresso agir como juiz de 
execução penal.

IMPOSTO DE RENDA I
A partir das 9 horas de hoje, 

estará disponível para consulta o 
sétimo lote de restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física 2019.

AVANTE
Aconteceu na última quinta-

feira a reunião dos pré-candidatos 
do Avante às eleições 2020. A 
presidente estadual do partido, 
Karla Veruska, conduziu o encontro, 
que buscou fomentar ainda mais a 
participação dos possíveis candidatos 
a vereadores no município de Natal, 
que é o maior colégio eleitoral do RN. 
Na oportunidade, foram abordadas 
as dinâmicas e estratégias que serão 
utilizadas nas próximas eleições. A 
expectativa é eleger, no mínimo, três 
vereadores pelo Avante na capital.

A Polícia Federal do Rio Grande do Norte prendeu 5 
pessoas e apreendeu 1,2 tonelada de cocaína na madruga-
da do sábado, 7, na Grande Natal. A droga estava dividida 
em quatro locais: um contêiner que era transportado por 
caminhão ao porto de Natal e atrás de paredes falsas em 
três galpões em Parnamirim.

Na abordagem e prisão dos suspeitos, a PF contou com 
apoio de policiais do Batalhão de Operações Especiais da 
Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Com base em levantamentos realizados, a PF come-
çou a acompanhar a movimentação no entorno dos gal-
pões que se revelou atípica, tendo sido descoberto que 
um deles foi alugado com documentos falsos. A utilização 
de galpões na Grande Natal para contaminação de con-
têineres com cargas refrigeradas de frutas com destino 
na Europa já havia sido objeto de investigações ante-
riores da PF que resultaram em apreensões de grande 
quantidade de cocaína.

Na manhã da sexta, 6, foi realizada a ligação de ener-
gia em um dos galpões e, na madrugada do sábado, foi 
possível detectar um contêiner adentrando outro galpão. 
Diante de tais fatos, os policiais resolveram abordar o ca-
minhão e o carro que o acompanhava.

No contêiner que era transportado por caminhão para 
o porto de Natal, e que tinha como destino final a Dina-
marca, foram encontrados diversos tabletes de cocaína 
misturados a uma carga de melão. Outros tabletes foram 
encontrados em cômodos escondidos por paredes falsas 
dentro dos três galpões.

Durante a ação policial, cinco pessoas foram presas. 
No ano de 2019, a Polícia Federal no Rio Grande do Norte 
já apreendeu cerca de 5,8 toneladas de cocaína.

PF prende 5 e aprende
1,2 tonelada de cocaína

Tráfico

PF começou a acompanhar a movimentação
no entorno de galpões, que se revelou atípica

PF-RN / Divulgação

Parte da droga descoberta pela PF estava escondida em meio a melões
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O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) 
concedeu na última sexta-feira, 6, liminar que suspende 
a tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp) do projeto de reforma da previdência estadual ela-
borado pelo governo João Doria (PSDB). A decisão atende 
pedido do deputado Emídio de Souza (PT).

No pedido, o deputado petista argumenta que a indica-
ção do deputado Heni Ozi Cukier (Novo) como relator espe-
cial do projeto fere a legislação ao se sobrepor às atribuições 
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Justiça suspende reforma
Previdência
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O terceiro andar do Palácio do 
Planalto entrou na mira das inves-
tigações da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPMI) das Fake 
News. Nas próximas semanas, a 
comissão deve solicitar acesso aos 
IPs (uma espécie de identidade do 
aparelho) e dados dos computa-
dores usados por servidores que 
integram o chamado “gabinete do 
ódio”, que atuam no mesmo andar 
no qual o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, despacha diaria-
mente.

“Gabinete do ódio” é como inter-
namente integrantes do governo 
passaram a se referir ao grupo for-
mado por três servidores ligados ao 
vereador do Rio de Janeiro Carlos 
Bolsonaro (PSC), filho “02” do pre-
sidente. Os assessores Tércio Ar-
naud Tomaz, José Matheus Sales 
Gomes e Mateus Matos Diniz pro-
duzem relatórios diários, com suas 
interpretações, sobre fatos do Bra-
sil e do mundo e são responsáveis 
pelas redes sociais da Presidência 

da República.
A decisão de pedir acesso aos 

IPs e dados dos computadores des-
ses servidores foi tomada depois 
que a deputada Joice Hasselmann 
(PSL-SP), ex-líder do governo no 
Congresso, prestou depoimento na 
CPI, na quarta-feira, 4, acusando 
os assessores do presidente de dis-
seminar notícias falsas durante o 
horário de serviço.

“Vamos pedir a quebra dos IPs 
para localizar as máquinas. Se 
por um acaso tiver requerimento, 
e tiver provas concretas que exis-
te computador dentro do Palácio 
do Planalto que faz a divulgação, 
claro que pode ser quebrado. Não 
podemos quebrar se não tiver pro-
va. Tendo provas, nós vamos correr 
atrás”, afirmou o presidente da 
CPI,  senador Angelo Coronel (PS-
D-BA).

Ainda segundo Coronel, a CPI 
vai apurar se há dinheiro público 
bancando a disseminação de no-
tícias falsas a partir do Palácio do 

Planalto. “Obviamente, nós vamos 
correr atrás para ver se é dinheiro 
público que está sendo investido 
nessa prática. Se for, nós vamos 
indiciar os culpados e encaminhar 
para o Ministério Público Federal. 
E que aí se puna os verdadeiros 

culpados”, disse.
Segundo Joice Hasselmann, o 

chamado “gabinete do ódio” é inte-
grado ainda pelo assessor especial 
da Presidência da República Filipe 
Martins, que é próximo ao deputa-
do Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 

filho “03” do presidente. O grupo, 
na versão da ex-aliada do Planalto, 
é um dos mais ativos propagadores 
de notícias falsas e difamações. 
“Estou mostrando o modus ope-
randi, estou mostrando pessoas ga-
nhando dinheiro público para ata-
car pessoas”, disse a parlamentar 
durante o depoimento, na quarta.

A partir do depoimento da 
ex-líder do governo, técnicos do 
Ministério Público Federal (MPF), 
da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) e do próprio Congresso, 
que atuam em conjunto com a 
CPI, iniciarão uma fase de apro-
fundamento de coleta de provas e 
de investigação dos fatos relatados 
pela deputada. “A partir daí, que se 
substancie a relatora. Vamos ten-
tar fazer de tudo para fazer o bani-
mento no País das fake news e dos 
perfis falsos. Não podemos mais 
permitir que as pessoas criem um 
perfil falso para atacar seus alvos. 
Temos é que fortalecer a democra-
cia”, afirmou Coronel.

Depoimento de Joice Hasselmann, ex-líder do governo, deu novo curso às investigações

“Gabinete do ódio” vira alvo de CPI
que apura disseminação de fake news
Comissão deve solicitar IP e dados de computadores de servidores que atuam no mesmo andar no qual o presidente 
despacha. Ex-líder do governo acusou assessores do presidente de disseminar notícias falsas durante o horário de serviço

Congresso

Geraldo Magela / Agência Senado

A Comissão de Educação da 
Câmara dos Deputados convocou 
o ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, para dar explicações 
sobre declaração dada à imprensa 
de que nas universidades federais 
há extensivas plantações de ma-
conha e que seus laboratórios de 
química são usados para a sínte-
se de drogas. A audiência será na 
próxima quarta-feira, 11.

O deputado Alencar Santana 
Braga (PT-SP), um dos requeren-
tes da vinda do ministro, ressalta 
que Weintraub não apresentou 
provas de suas acusações. “Não 
podemos admitir que um minis-
tro de Estado, com a exigência 
ética que se faz necessária para 
ocupá-lo, difame e ofenda um pa-
trimônio do povo brasileiro que 
são as universidades federais”.

Em outro requerimento, 12 
deputados do PT também recla-
mam da postura do ministro. 
“Com a posse de Abraham Wein-
traub, o MEC se transformou em 
propagador de polêmicas e ata-

ques à educação pública e seus 
profissionais”.

“As universidades públicas 
são um verdadeiro patrimônio do 
povo brasileiro, quer precisa ser 
valorizado e não objeto de ataques 
a todo o momento”, defende o de-
putado Bacelar (Podemos-BA).]

Além dos deputados, reitores 
das universidades federais exi-
gem explicações de Weintraub. A 

Associação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Andifes) ingres-
sou com ação na Justiça para que 
o ministro diga quais são as pro-
vas que amparam suas declara-
ções, sobre quem especificamente 
elas foram dirigidas e quais fo-
ram as providências tomadas pe-
lo MEC nesses casos —ou ainda 
que o ministro se retrate.

Ministro chegou a dizer que universidades teriam laboratórios de produção de drogas

Weintraub terá de explicar declarações 
sobre maconha nas universidades

Educação

Geraldo Magela / Agência Senado

Maia defende transparência 
em debate sobre orçamento

Fundo de campanha

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), afirmou que o au-
mento do fundo eleitoral para 
R$ 3,8 bilhões precisa ser bem 
justificado para que a socieda-
de entenda a importância do 
financiamento público da cam-
panha eleitoral do próximo 
ano. O recurso está previsto 
em relatório preliminar apre-
sentado na semana passada 
pelo relator do Orçamento, de-
putado federal Domingos Neto 
(PSD-CE).

Maia defendeu transpa-
rência ao esclarecer a origem 
dos recursos. “A prioridade do 
orçamento público tem que ser 
sempre o cidadão brasileiro. Es-
tá retirando recursos da saúde? 
O relator tem que vir a público 
e mostrar que não vai retirar, 
porque esse, certamente, não é 
o objetivo de nenhum deputado 
e senador”, ressaltou.

O presidente concedeu en-
trevista coletiva na sexta-feira, 

6, após participar de evento no 
Instituto dos Advogados de São 
Paulo. Para ele, o aumento do 
fundo eleitoral vai gerar difi-
culdade, vai gerar polêmica e, 
para que possa ser aprovado, é 
preciso explicar de onde vêm os 
recursos. “O alerta que faço é 
que é um tema sensível, ainda 
mais no Brasil que ainda vive 
em crise”, completou Rodrigo 
Maia.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Luis Macedo / Câmara dos Deputados
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O Palácio do Planalto decidiu 
ignorar decisão recente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e man-
ter sob sigilo os gastos com cartão 
corporativo da Presidência. Desde 
1967, um decreto militar ampara a 
decisão de não divulgar as despesas 
da Presidência. Há exatos trinta 
dias, no entanto, o STF derrubou o 
artigo 86 do decreto-lei 200/67, se-
gundo o qual a movimentação dos 
créditos destinados à realização de 
despesas reservadas ou confiden-
ciais do presidente ou de ministro 
deveria ser feita sigilosamente.

O governo foi notificado em 
novembro sobre a mudança, mas 
não alterou o seu procedimento. 
Um mês após a decisão do Su-

premo, provocada por uma ação 
do partido Cidadania (ex-PPS), a 
Secretaria-Geral da Presidência 
(SGP) continua mantendo os gas-
tos presidenciais em sigilo e disse 
que não pretende torná-los públi-
cos. Segundo dados do Portal da 
Transparência do Governo Fede-
ral, a Presidência desembolsou, na 
gestão de Jair Bolsonaro, R$ 14,5 
milhões com cartões corporativos. 

Para justificar a preservação 
do sigilo, o governo informou que 
lança mão de outra legislação, a 
Lei de Acesso à Informação (LAI), 
de 19 de novembro de 2011. “Sobre 
o assunto, cabe esclarecer que a 
legislação utilizada pela Presidên-
cia da República para classificar 

as despesas com grau de sigilo é 
distinta daquela que foi objeto da 
decisão do STF”, disse, em nota, a 
assessoria de comunicação do Palá-
cio do Planalto.

Na interpretação do Executivo, 
mesmo que o Supremo tenha decidi-
do pela derrubada do artigo que per-
mitia o sigilo, outra lei, a da Transpa-
rência, possibilita que a Presidência 
mantenha os gastos dos cartões cor-
porativos sem serem revelados. 

A nota cita, ainda, o artigo 24 
da LAI, segundo o qual a informa-
ção em poder dos órgãos e entida-
des públicas, “observado o seu teor, 
e em razão de sua imprescindibili-
dade à segurança da sociedade ou 
do Estado, poderá ser classificada 

como ultrassecreta, secreta ou re-
servada”. 

Na avaliação da secretária 
executiva do Fórum de Direito de 
Acesso a Informações Públicas, 
Marina Atoji, o trecho da LAI ci-
tado pelo Planalto para manter os 
gastos com cartão corporativo em 
segredo não justifica essa decisão. 

“Simplesmente porque as infor-
mações que eles classificaram sob 
essa justificativa não colocam em 
risco a segurança do presidente. 
Elas só são divulgadas depois que a 
compra foi feita. Ou seja, se alguém 
quisesse usá-las para atentar con-
tra a vida dele (Bolsonaro), por 
exemplo, precisaria ter uma má-
quina do tempo”, afirmou Marina. Gestão Bolsonaro: gastos de R$ 14,5 mi

Planalto mantém em sigilo gastos do 
cartão corporativo da gestão Bolsonaro
Na interpretação do Executivo, mesmo que o Supremo tenha decidido pela derrubada do artigo de um decreto que 
permitia o sigilo, outra lei, a da Transparência, possibilita que a Presidência mantenha os gastos sem serem revelados

Transparência

Alan Santos / PR

Governo quer aumentar verba 
destinada ao “Bolsa Família”

Reformulação

O governo acerta os últi-
mos detalhes de uma reforma 
para turbinar o Bolsa Família, 
o mais importante programa 
social do País voltado para a 
população de baixa renda. A pe-
dido da Casa Civil, o Ministério 
da Cidadania propôs a reformu-
lação daquela que foi a princi-
pal bandeira do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Para imprimir a marca do 
governo Bolsonaro, pode até 
mudar de nome e se chamar 
“Renda Brasil”. O que já está 
definido é que será ampliado 
para atender a jovens de até 21 
anos e conceder valores maiores 
aos beneficiários.

A proposta está em análise 
na equipe econômica para de-
finição do volume de recursos 
adicionais ao programa. O pla-

no original da ala política do 
governo era aumentar em R$ 
16,5 bilhões os recursos para 
o programa – que tem um or-
çamento previsto para 2020 de 
R$ 29,5 bilhões. São R$ 14,1 
bilhões adicionais ao que já é 
gasto anualmente e mais R$ 
2,4 bilhões para bancar, no ano 
que vem, o pagamento do 13º 
salário.

A área econômica já teria 
avisado que pode garantir, por 
enquanto, “no máximo” R$ 4 
bilhões adicionais.

A ideia é dividir o progra-
ma em três: benefício cidada-
nia, dado às famílias de baixa 
renda; benefício primeira in-
fância, para crianças de até 3 
anos; e benefício a crianças e 
jovens, contemplando jovens 
de até 21 anos.

Para 2020, programa social tem um orçamento estimado em R$ 29,5 bilhões

Jefferson Rudy / Agência Senado

A Prefeitura do Natal começou 
a intensificar a fiscalização em áre-
as de praias. Na última sexta-feira, 
6, equipes de fiscais retomaram o 
serviço pela avenida Erivan França 
– orla de Ponta Negra, para verifi-
car o cumprimento do ordenamento 
estabelecido em 2017, pela Secreta-
ria de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), que limita o número de 
mesas e cadeiras para quiosqueiros 
e locadores e combate a publicidade 
irregular.

A ação foi coordenada pela 
Semurb e contou com o apoio das 
secretarias de Serviços Urbanos 
(Semsur), Turismo (Setur) e Mo-
bilidade Urbana (STTU); Guarda 
Municipal e Polícia Militar.

Foram emitidas 14 notificações 
por uso de mesas e cadeiras por 
locadores e quiosqueiros além do 
estabelecido no ordenamento e por 
exercício de atividade comercial na 
faixa de areia próxima ao Morro do 
Careca, o que é proibido.

Todos que receberam a notifica-
ção deverão comparecer à sede da 
Semurb na próxima quarta-feira, 
11, para receber orientações. No 
caso de reincidência, eles poderão 
ser autuados com multa grave, ter 
o material apreendido e ter can-
celadas as autorizações, explica 
o supervisor geral de fiscalização 
ambiental da Semurb, Leonardo 
Almeida.

Prefeitura do Natal 
retoma fiscalização 
nas praias e notifica 
comerciantes

Orla
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O Governo do Estado con-
firmou na última sexta-feira, 
6, que pagará o salário do mês 
de dezembro dos servidores nos 
próximos dias 14 e 30. O critério 
de pagamento segue o mesmo do 
mês de novembro, com adianta-
mento integral a quem recebe até 
R$ 4 mil e 30% para quem recebe 
acima desse valor. A categoria 
da segurança pública também 
recebe integral no próximo dia 
14. Já os órgãos com arrecadação 
própria e a Educação recebem no 
dia 30 de dezembro.

O último dia útil do mês de 
dezembro, 31, será reservado 
para o pagamento do 13º salário 
de 2019, dia seguinte ao repasse 
pela União dos R$ 160 milhões 
referentes ao leilão da cessão 
onerosa – recurso extraordinário 
essencial para quitação da folha. 
O governo estadual informa, con-
tudo, que, a depender do horário 
do repasse pelo governo federal, 
é possível que falte tempo hábil 
à instituição financeira para re-
alizar todos os depósitos no mes-

mo dia e uma pequena parte do 
funcionalismo pode receber o 13º 
salário no dia 2 de janeiro.

Na sexta-feira, 6, o Governo 
do Estado deu continuidade a 
mais uma operação a fim de ob-
ter recursos extras: a antecipação 
de parte dos royalties do petróleo 
e do gás natural. O processo está 
em fase final de análise docu-
mental. Com a operação, são pre-
vistos R$ 180 milhões.

No último mês de agosto, o 
governo já havia conseguido ven-
der a folha do Estado pelo valor 
de R$ 250 milhões, descontando 
R$ 130 milhões junto ao Banco 
do Brasil para quitar a dívida de 
consignados deixada pela última 
gestão.

Com a venda da folha e a ope-
ração dos royalties, o Executivo 
conseguirá R$ 300 milhões em 
recursos extras, o que, segundo a 
gestão estadual, viabiliza o paga-
mento do 13º salário dos servido-
res. Assim, será encerrado o ano 
com todas as 13 folhas de 2019 
pagas em dia.
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O presidente da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia, é o recordista absoluto de uso 
dos jatos da Força Aérea Brasileira (FAB), 

este ano, no total de 229 viagens e inacreditáveis 
2.131 passageiros transportados.  na nossa conta, 
claro. Maia não é o único a aproveitar a regalia. 
O uso dos aviões da FAB é restrito ao vice-pre-
sidente da República, ministros de Estado e aos 
presidentes do Supremo, da Câmara e do Senado.

Os presidentes Dias Toffoli (STF) e Davi Al-
columbre (Senado) também aproveitam, mas 

números de Maia fazem o uso deles parecer ir-
risório.

Até a terça (3), Dias Toffoli já havia realizado 
87 viagens “a serviço” em jatinhos da FAB, na 
companhia de um total de 1.091 passageiros.

Alcolumbre fez 43 viagens, levando 743 pes-
soas com ele, entre fevereiro e terça (3). Incluindo 
passeio nos EUA em plena Black Friday.

Como os custos são sigilosos por envolverem 
aeronaves militares, os políticos deitam e rolam, 
sem prestar conta do gasto a quem paga: nós.

Maia tem 229 voos na FAB levando 2.131 caronas

PODER SEM PUDOR

A última noitada de JK
Cinco dias antes de morrer, Juscelino Kubitschek 

teve sua última noitada no Eron Palace Hotel, em 
Brasília. Queria porque queria dançar com a amiga 
Vera Brant ao som da música “Peixe Vivo”, sua favorita. 
Era uma segunda-feira e a boate estava fechada, mas 
pedidos de JK eram ordens para Eron Alves da Cruz, o 
dono, que mandou o sobrinho Eraldo buscar o DJ. JK 
dançou pela última vez, sob os olhares de Eron e Eraldo, 
na versão disponível de “Peixe Vivo”, em espanhol. Na 
manhã seguinte, foi de avião a São Paulo, para depois 
viajar de carro ao Rio. Morreria na estrada.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

MÃOS BOBAS
A deputada Paula 

Belmonte (Cidadania-DF) 
fez as contas: para aumentar 
o Fundão Sem Vergonha 
para financiar a campanha 
eleitoral de 2020 com 
R$3,8 bilhões, será retirado 
dinheiro da saúde (R$500 
milhões), infraestrutura 
(R$380 milhões) e educação 
(R$280 milhões). 

FIM DO CARTÓRIO
Reúne-se esta semana 

a comissão para discutir 
a medida provisória que 
extingue um dos maiores 
cartórios do País, de 55 
seguradoras: o seguro 
obrigatório do DPVAT, que 
arrecadou R$4,7 bilhões em 
2018.

NINGUÉM TASCA
Desembargador do 

TJ-SP resolveu ignorar a 
independência dos poderes 

Serve apenas para sustentar um 
Estado ineficiente e, 
muitas vezes, corrupto”

Vice-presidente Hamilton Mourão

sobre a ‘carga brutal de impostos’ 
no Brasil

"

Sérgio Lima

e suspendeu a tramitação 
da reforma da Previdência 
estadual. É o setor público 
se negando a abrir mão de 
privilégios e regalias.

DORMINHOCO INFLUENTE
O Conselho de Ética da 

Câmara vota nesta terça 
pedido de cassação do 
deputado Boca Aberta (Pros-
PR), acusado de “iniciar 
tumulto” com vídeo de um 
médico que estava dormindo 
na UPA de Jataizinho (PR).

DÍVIDA RESGATADA
O governo de Angola 

antecipou o pagamento 
de sua dívida de US$589 
milhões (cerca de R$2,4 
bilhões) que deveriam ser 
paga até o ano de 2024. Os 
angolanos chegaram a dever 
US$5 bilhões ao Brasil.

MALANDRAGEM FRANCESA
O presidente francês 

Emmanuel Macron 
armou confusão contra 
Bolsonaro, durante o G-7, e 
recentemente contra Trump, 
na Otan, para desviar 
atenção dos impressionantes 
protestos contra ele, em seu 
país.

MRE ignora promessa de dispensar chineses de visto
Durante a visita a China, em outubro, 

o presidente Jair Bolsonaro prometeu que 
os chineses ficariam isentos de pedidos de 
visto para visitar o Brasil. Mas até agora 
nada andou, nem sequer uma comissão foi 

constituída para estudar a proposta. À época, o 
governo informou que não havia data definida 
para a medida. Os diplomatas não gostam da 
ideia. Veem a questão dos vistos sob o aspecto 
da reciprocidade.

ESTUDO IMPROVÁVEL
O Ministério das Relações Exteriores se 

limitou a dizer que “a área técnica do ministério 
estuda a medida”, mas não há indícios disso.

PEQUENO SINAL
Atualmente, turistas brasileiros podem 

permanecer em território chinês até três dias 
sem visto, caso estejam em trânsito.

CHINESES VIAJAM
Atualmente, 60 mil chineses visitam o Brasil 

por ano. Mas 141 milhões de chineses viajam ao 
exterior anualmente, segundo a Embratur.

Comissão define atualizações ao 
regimento interno da Assembleia

Legislativo

A Comissão de Reforma do 
Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Nor-
te realizou na última sexta-feira, 6, 
a última reunião antes da entrega 
para a Mesa Diretora do projeto de 
atualização do conjunto de regras 
estabelecidas para regulamentar 
o funcionamento da Casa.

“Em maio deste ano, o presi-
dente da Assembleia, Ezequiel 
Ferreira de Souza (PSDB), abriu 
prazo para deputados e o público 
em geral apresentarem sugestões 
junto à atualização da Consti-
tuição Estadual. Priorizamos a 
Constituição e agora estamos tra-

balhando na atualização do Regi-
mento Interno. Hoje é a conclusão 
do anteprojeto”, explicou o presi-
dente da comissão e procurador 
geral da Assembleia Legislativa 
do RN, Sérgio Freire.

Depois de entregue à Mesa e 
debatido, o documento será levado 
para o pleno para ser distribuído 
com os deputados e, a partir daí 
começa toda a tramitação na Casa. 
O Regimento Interno que está em 
vigor atualmente é de 1990. “Tem 
muita coisa para ser atualizada. A 
maior inovação é o próprio proces-
so eletrônico que está atuando na 
Casa”, destacou Sérgio Freire.

Governo confirma salário de 
dezembro para os dias 14 e 30

Folha

Último dia útil, 31, será reservado para o pagamento do 
13º, dia seguinte ao repasse da verba da cessão onerosa

Gestão da governadora Fátima Bezerra segue em busca de receitas extraordinárias

José Aldenir / Agora RN
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A carne, a fezinha semanal na 
Sena, a energia elétrica... todas as 
despesas que cresceram com a in-
flação oficial no País, aceleraram 
em 0,51% em novembro, maior 
resultado para o mês desde 2015.

Os dados são do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), divulgados nesta sex-
ta-feira, 6, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Robério, que dirige Uber, pa-
ra complementar a renda que ele 
consegue vendendo os doces e sal-
gados preparados pela mulher, diz 
que o maior problema é a alta da 
gasolina, que ele já achava muito 
cara, “mas que agora ficou difícil de 
engolir”.

A sorte, segundo ele, é que ficou 
um pouco mais barato comprar 
hortifrúti em algumas promoções 
de supermercados, já que ele rara-
mente frequenta atacados por falta 
de tempo. “Mas, olha, tá complica-
do”, assegura.

Gabriela, a exemplo de muitos 
outros estudantes universitários, 
aluga um quarto sem banheiro 
perto da UFRN por R$ 460,00 por 
mês numa república com mais cin-
co moradores do mesmo perfil. Os 
custos que mais a preocupa são o 
do rateio de IPTU (R$ 192 a par-
cela rateada), energia (R$ 30) e 
alimentação (R$ 300).

“Muita conta para quem ga-
nha, entre bolsa e estágio, R$ 1.200 
e ainda manda dinheiro para a 
mãe, que mora em outro estado, 
todo  mês”, diz Gabi.

O porteiro Ailton comprou sua 
moto de 150 CC usada faz pouco 
tempo, mas ultimamente até a ga-
solina dela ele começou a regular, 
especialmente depois que alguns 

Avanço de 8,09% no preço das carnes foi principal motor da inflação ao consumidor; alta foi a mais acentuada desde 2010

Altas registradas em novembro 
dificultam sobrevivência dos potiguares

Nascidos em setembro e outubro podem sacar FGTS

A carne, a fezinha semanal na Sena, a energia elétrica... todas as despesas que cresceram com a inflação 
oficial no País, aceleraram em 0,51% em novembro, maior resultado para 11º mes do ano desde 2015

Arroxo

Sem conta 

Tânia Rego/Agência Brasil

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), 
que calcula a variação de 
cesta de compras de famílias 
com renda até cinco salários 
mínimos, ficou em 0,54% em 
novembro deste ano. A taxa 
é superior ao registrado em 
outubro (0,04%) e o maior 
resultado para um mês de 
novembro desde 2015.

O INPC teve um cresci-
mento maior do que o regis-
trado pela inflação, medida 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que subiu de 0,10% 
em outubro para 0,51% em 
novembro.

O INPC acumula inflação 
de 3,22% no ano e de 3,37% 
em 12 meses. No acumulado 
de 12 meses, o INPC também 
ficou acima do IPCA, que re-
gistra 3,27% no período.

Em novembro, os produ-
tos alimentícios tiveram alta 
de preços de 0,78%, de acor-
do com o INPC, enquanto os 
não alimentícios anotaram 
inflação de 0,44%.

Em setembro e outubro, 
pelo contrário, houve um 
récuo. A queda naquele mo-
mento foi puxada pelos custos 
com habitação e comunicação.

Aumento do 
preço das carnes 
puxa inflação
em novembro

Orçamento

Taxa é superior a de outubro 

José Aldenir/AgoraRN

itens de gastos obrigatórios subi-
ram.

RAZÕES DAS ALTAS
O avanço de 8,09% no preço 

das carnes foi o principal motor da 
inflação ao consumidor em novem-
bro, com uma contribuição de 0,22 
ponto porcentual. A alta foi o mais 
acentuado desde novembro de 2010, 
quando as carnes subiram 10,67%.

“A situação no momento é 
uma demanda alta da China pela 
carne brasileira. Foi principal-
mente carne bovina. As outras 
também foram influenciadas, 
porco e frango, mas o grande des-
taque foi a carne bovina”, explica 

Pedro Kislanov, gerente do Siste-
ma Nacional de Índices de Preços 
do IBGE.

A carne de porco subiu 3,35% 
em novembro, enquanto o fran-
go inteiro aumentou 0,28% e o 
frango em pedaços subiu 0,34%. 
O grupo Alimentação e bebidas 
saiu de um avanço de 0,05% em 
outubro para elevação de 0,72% 
em novembro.

Sem a pressão das carnes, diz 
Kislanov, o IPCA teria sido de 
0,30% em novembro, mas, devido 
ao encarecimento da proteína bo-
vina, os alimentos para consumo 
no domicílio interromperam uma 
sequência de seis meses consecu-

tivos de quedas de preços, com um 
avanço de 1,01% em novembro.

Também foram destaques no 
mês os avanços de tarifas dos jo-
gos de azar, que subiram 24,35% 
em novembro, e da energia elétri-
ca, que aumentou 2,15%.

Como consequência, as des-
pesas mais elevadas das famí-
lias com Alimentação e bebidas, 
Habitação e Despesas Pessoais 
responderam por 82% da inflação 
de novembro. A alta no IPCA do 
último mês foi concentrada, cada 
um dos três grupos com maior 
pressão de preços teve um fator 
principal de alta, apontou Pedro 
Kislanov.

A Caixa Econômica Federal 
iniciou na última sexta, 6, mais 
uma etapa de liberação do saque 
imediato do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), que 
paga até R$ 500 por conta ativa 
ou inativa. Os trabalhadores nas-
cidos em setembro e outubro sem 
conta no banco poderão retirar o 
dinheiro.

O saque começou em setem-
bro para quem tem poupança 
ou conta corrente na Caixa, 
com crédito automático. Segun-

do a Caixa, no total os saques 
do FGTS podem resultar em 
uma liberação de cerca de R$ 
40 bilhões na economia até o 
fim do ano.

Originalmente, o saque ime-
diato iria até março, mas o banco 
antecipou o cronograma, e todos 
os trabalhadores receberão o di-
nheiro este ano.

ATENDIMENTO
Os saques de até R$ 500 podem 

ser feitos nas casas lotéricas e ter-

minais de autoatendimento para 
quem tem senha do cartão cidadão.

Quem tem cartão cidadão e 
senha pode sacar nos correspon-
dentes Caixa Aqui, apresentando 
documento de identificação, ou em 
qualquer outro canal de atendi-
mento.

No caso dos saques de até R$ 
100, a orientação da Caixa é procu-
rar casas lotéricas, com apresenta-
ção de documento de identificação 
original com foto.

Segundo a Caixa, mais de 20 

milhões de trabalhadores podem 
fazer o saque só com o documento 
de identificação nas lotéricas.

Quem não tem senha e cartão 
cidadão e vai sacar mais de R$ 100, 
deve procurar uma agência da Caixa.

Embora não seja obrigatório, a 
Caixa orienta, para facilitar o aten-
dimento, que o trabalhador leve 
também a carteira de trabalho pa-
ra fazer o saque. Segundo o banco, 
o documento pode ser necessário 
para atualizar dados.

As dúvidas sobre valores e a da-

ta do saque podem ser consultadas 
no aplicativo do FGTS (disponível 
para iOS e Android), pelo site da 
Caixa ou pelo telefone de atendi-
mento exclusivo 0800-724-2019, 
disponível 24 horas.

A data limite para saque é 31 
de março de 2020. Caso o saque 
não seja feito até essa data, os 
valores retornam para a conta do 
FGTS do trabalhador.

Para facilitar o atendimento, a 
Caixa vai abrir 2.302 agências em 
horário estendido. 
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Uma reportagem publicada 
no jornal Agora RN venceu uma 
das categorias do Prêmio Sistema 
Fecomércio RN de Jornalismo 
2019. Com a matéria “Programa 
do Senac já encaminhou mais de 
12 mil alunos para o mercado de 
trabalho”, os jornalistas Tiago Re-
bolo e Rodrigo Ferreira faturaram 
o 1º lugar da categoria “Jornalismo 
Impresso”.

Os vencedores foram anuncia-
dos nesta sexta-feira, 6, durante 
solenidade no Hotel-Escola Senac 
Barreira Roxa, em Natal. Realiza-
do em comemoração aos 70 anos do 
Sistema Fecomércio RN, o prêmio 
tinha como tema “Como o Sistema 
Fecomércio contribui para o desen-
volvimento social e econômico do 
Rio Grande do Norte”.

Foco da reportagem vencedora, 
o Senac Empregabilidade existe há 
10 anos. O programa da instituição 
busca encontrar vagas no mercado 
para quem está formado há, no 
máximo, seis anos. As pessoas são 
qualificadas para trabalhar no se-
tor de comércio e serviços, segundo 
o último balanço divulgado.

Na prática, o Senac Emprega-
bilidade funciona como um banco 
de oportunidades – tanto para 
empregadores quanto para os que 
desejam ingressar no mercado. No 
sistema, que é de adesão voluntá-
ria, ex-alunos se põem à disposição 
para trabalhar e empresas interes-

sadas em mão de obra qualificada 
informam sobre vagas disponíveis. 
A partir daí, é o próprio Senac 
que faz a seleção de quais de seus 
formandos preenchem melhor os 
requisitos.

Outros dois jornalistas do Gru-
po Agora RN também foram pre-
miados na solenidade.

O editor do Online, Anderson 
Barbosa, conquistou 1º lugar na ca-
tegoria “Jornalismo Online”, com 
a reportagem “Capacitação, quali-
ficação e oportunidades: exemplos 
de um sistema que faz o RN dar 
certo”, publicada no Portal G1 RN 
– onde Anderson trabalhava até 
outubro. Com o trabalho, ele tam-

bém recebeu o prêmio de “Vence-
dor geral”.

Já o aluno de Jornalismo Felipe 
Salustino, estagiário do Agora RN, 
venceu a categoria “Estudante”, 
com reportagem “Voando alto”, vei-
culada na FM Universitária. Ele 
vai dividir o prêmio com a colega 
de curso Maria Clara Nóbrega Pi-
mentel.

Cada um dos vencedores rece-
berá, além do troféu, uma premia-
ção em dinheiro. Para as categorias 
“Jornalismo Impresso” e “Jornalis-
mo Online”, o valor é de R$ 5 mil 
para cada reportagem vencedora. 
Na categoria “Estudante”, o prêmio 
é de R$ 3 mil.

Jornalistas do Agora RN conquistam 
quatro troféus no Prêmio Fecomércio
Tiago Rebolo, Rodrigo Ferreira, Anderson Barbosa e Felipe Salustino 
conquistaram os primeiros lugares nas três categorias que concorreram

Reconhecimento

CATEGORIA ESTUDANTE:
1º lugar – Voando alto
Autores: Felipe Salustrino da Silva e Maria Clara Nóbrega Pimentel
Veículo: Universitária FM

CATEGORIA FOTOJORNALISMO:
1º lugar: Economia do RN não seria a mesma sem a atuação do 
Sistema Fecomércio
Autor: Everton Dantas de Freitas
Veículo: Portal OP9

2º lugar: A nova vista da Rio Branco
Autor: Adriano Abreu dos Santos
Veículo: Tribuna do Norte

CATEGORIA ILUSTRAÇÃO:
Os trabalhos foram desclassificados por não obedecerem 
aos critérios mínimos previstos no Edital.

Categoria Jornalismo Impresso:
1º lugar: Programa do Senac já encaminhou mais de 12 mil alunos 
para o mercado de trabalho no RN
Autores: Tiago Domingos Rebolo e Rodrigo Eduardo Ferreira da Silva
Veículo: Agora RN

2º lugar: Mais cultura na Rio Branco
Autor: Tádzio Yuri França Silva
Veículo: Tribuna do Norte

JORNALISMO ONLINE:
1º lugar: Capacitação, qualificação e oportunidades: 
exemplos de um sistema que faz o RN dar certo

Autor: Anderson da Silva Simões Barbosa
Veículo: G1RN

2º lugar: Economia do RN não seria a mesma sem 
atuação do Sistema Fecomércio
Autor: Everton Dantas de Freitas
Veículo: Portal OP9

RADIOJORNALISMO:
1º lugar: Carnaval na rota do desenvolvimento
Autor: Glynner Brandão; Pedro Henrique Dias, 
Felipe Peixoto e Demóstenes Cavalcante.
Veículo: FM Universitária

2º lugar: Série sobre Senac Empregabilidade
Autor: Marcos Alexandre Oliveira de Araújo
Veículo: Rádio 96 FM

TELEJORNALISMO:
1º lugar: O sol que aquece a economia de Mossoró
Autor: Lamonier Charles de Souza Araújo
Veículo: TCM

2º lugar: Sesc Saúde Mulher
Autor: Roberta Caroça Seixas (Roberta Trindade)
Veículo: TV Tropical

VENCEDOR GERAL:
Capacitação, qualificação e oportunidades: exemplos de 
um sistema que faz o RN dar certo
Autor: Anderson da Silva Simões Barbosa
Veículo: G1RN

Salustino, Tiago Rebolo, Rodrigo Ferreira e Anderson Barbosa seguram os troféus 

José Aldenir / Agora RN
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Fachada do novo prédio onde a partir de hoje passa a funcionar a nova Clínica Glauber Carvalho

Glauber Carvalho: depois de 12 anos com sua clínica no edifício Harmony Center, em Petrópolis, a inauguração de instalações bem maiores e modernas era o passo que faltava para coroar a excelência de um trabalho

Glauber Carvalho, muitos anos de um trabalho reconhecido pelos pacientes e a comunidade médica

Segundo o censo 
bianual da SBCP houve no 
ano passado mais de 1,7 

milhão de operações

para fins estéticos.

60%

Segundo país onde mais se 
realizam cirurgias plásticas no 
mundo, perdendo apenas para os 
Estados Unidos, o Brasil ganha 
nesta segunda-feira, 9, mais uma 
referência nacional em procedi-
mentos estéticos, tendo como uma 
das especialidades consagradas 
nacionalmente o implante capilar.

Inaugura em Natal, as novas  e 
confortáveis instalações da Clínica 
Glauber Carvalho, um conhecido 
cirurgião plástico há 22 anos no 
mercado e que há três anos incluiu 
em seu portfólio o implante capi-
lar.

“A procura tem sido tão grande, 
pela excelência de nosso atendi-
mento, que saímos de um conjunto 
de salas no Harmony Center, em 
Petrópolis, onde atuamos por 12 
anos, e abre nesta segunda num 
prédio especialmente construído 
na Romualdo Galvão, nas proxi-

midades do Midway Mall”, explica 
Glauber Carvalho.

Membro da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Plástica e da 
Sociedade Americana de Cirurgia 
Plástica, especialista registrado 
no Conselho Federal de Medina, 
Gláuber não tem dúvida de que a 
grande procura dos brasileiros é 
a mistura de dois fatores: a que-
da dos custos dos procedimentos 
estéticos, aliados à qualidade cres-
cente deles. “Maior eficiência com 
menor invasividade, ou seja, com 
um grau de estresse mínimo para 
o paciente.

Explica o especialista que, 
diante de uma procura crescente, 
houve a necessidade de expandir 
as instalações, criando um centro 
cirúrgico completo, dotado de todos 
os equipamentos e apartamentos 
individualizados para um melhor 
pré e pós-operatório.  

Clínica Glauber Carvalho: tradição e 
excelência agora em novas instalações 
Inaugura nesta segunda-feira, a nova sede de um dos mais respeitados cirurgiões plásticos de Natal, com 22 anos no mercado 
potiguar, aliando tecnologia a um projeto aquitetônico voltado para o paciente tanto no pré quanto no pós operatório

Mas uma especialidade em 
particular o trabalho desenvolvido 
pelo Dr. Glauber tem ganho novos 
adeptos, além dos tradicionais, 
como mamoplastia, abdominoplas-
tia, entre muitos outros – trata-se 
do implante capilar, cuja técnica 

desenvolvida por ele vem atraindo 
pacientes de todo o País. “Trata-se 
de um método pioneiro onde o pa-
ciente tem uma grande satisfação 
sobre os resultados”, explica.

A nova clínica do Dr. Glauber 
Carvalho é um projeto do arquiteto 
Alexandre Abreu, da Abreu e Bar-
ros, e foi planejado nos mínimos 
detalhes para abrigar com conforto 
toda a atividade clínica num alto 
padrão de qualidade.

Não é para menos. O mais re-
cente estudo realizado pela Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Plás-
tica (SBCP), principal entidade da 
área, publicado em agosto deste 
ano, mostra que em comparação 
a 2016, o número de pacientes em 
cirurgias estéticas cresceu 25,2%.

Tanto que o censo bianual da 
SBCP estima a realização de mais 
de 1,7 milhão de operações no País 
no ano passado, sendo 60% para 

fins estéticos.
De 2014 a 2016 a faixa etária 

que mais passou por intervenções 
cirúrgicas, estéticos ou reparado-
res, foi entre 19 e 35 anos. Entre-
tanto, no ano passado, este grupo 
representou 34,7%. A pesquisa 
revela ainda que o percentual de 
procedimentos estéticos entre os 
idosos passou de 5,4% (em 2016) 
para 6,6% (em 2018).

Das intervenções com fins es-
téticos mais procuradas no país 
estão o aumento de mama, com 
quase 19%, a lipoaspiração com 
mais de 16%, a dermolipectomia 
abdominal (retirada de excesso de 
pele e gordura) com cerca de 16%, 
a redução de mama com quase 
10%, blefaroplastia (eliminação 
dos sinais de envelhecimento das 
pálpebras) com cerca de 9%, a rino-
plastia com mais de 4% e o lifting 
facial com aproximadamente 3%.

Fotos: Divulgação



SEGUNDA-FEIRA, 09.12.2019 Geral 11

Além do envolvimento do se-
cretário de Meio Ambiente, Urba-
nismo e Mobilidade Urbana, Leo-
nardo Tinôco, em possíveis atos de 
improbidade, o Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN) 
apura outros indícios de irregula-
ridades na Prefeitura de Tibau do 
Sul.

O MPRN segue cobrando, por 
exemplo, a nomeação de candida-
tos aprovados em um concurso pú-
blico homologado ainda no ano de 
2015. Uma recomendação de 2017, 
que não foi cumprida até hoje pe-
lo prefeito Modesto Macêdo, pede 
que o Município não contrate ou 
renove vínculos de servidores para 
o preenchimento, ainda que provi-
sório, de cargos vagos para os quais 
existam profissionais aprovados no 
concurso.

Há também investigação sobre 
nepotismo na Prefeitura de Tibau 
do Sul. Em junho, o Ministério 
Público chegou a emitir recomen-
dação para que o prefeito Modesto 
Macêdo demitisse todos os servido-
res que ocupassem cargos comis-
sionadas e que tivessem cônjuge, 
companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, ocupando cargos de 
mesma natureza.

Além disso, o Município de 
Tibau do Sul está sem Portal da 
Transparência. Há uma ação na 
Justiça que cobra o funcionamento 
do sistema, que é obrigatório para 
todas as prefeituras. Sem Portal 
da Transparência, os cidadãos 

não conseguem checar minuciosa-
mente a execução orçamentária da 
Prefeitura nem fiscalizar os gastos 
públicos. O Agora RN tentou aces-
sar a plataforma nos últimos dias, 
mas ela segue inacessível para o 
cidadão.

Para completar, a Prefeitura 
de Tibau do Sul também está com 
as contas irregulares. O Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) emitiu 
uma advertência, no último mês de 
outubro, no qual aponta que o Mu-
nicípio compromete 53,58% de toda 
a sua receita corrente líquida com 
pessoal, bem acima do que seria o 
limite prudencial (48,6%).

Com as despesas com funciona-
lismo em alta, o prefeito Modesto 
Macêdo está impedido, pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, de conce-
der aumentos para o funcionalis-
mo, criar novos cargos, alterar a 
estrutura de carreira que implique 
em aumento da despesa, prover 
cargo público ou contratar hora 
extra.

DEMISSÃO DE SECRETÁRIO
Termina nesta semana o prazo 

concedido pelo MPRN para que o 
prefeito Modesto Macêdo exonere o 
secretário de Meio Ambiente, Leo-
nardo Tinôco.

Caso o pedido não seja atendi-
do, o Ministério Público ameaça in-
gressar, após este prazo, com ação 
judicial solicitando o afastamento 
do secretário.

Em recomendação publicada no 
Diário Oficial do Estado do último 

Prefeito Modesto Macêdo, de Tibau do Sul: uma semana para exonerar secretário

Prefeitura de Tibau do Sul, sob investigação do Ministério Público Estadual, terá que proceder a uma série de medidas saneadoras, que incluem o afastamento de um de seus secretários sob suspeita de improbidade

Prefeitura de Tibau do Sul acumula novos
indícios de irregularidades, segundo MP
Com as despesas de pessoal bastante altas, ultrapassando o limte prudencial, o prefeito Modesto Macêdo está impedido, pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal, de conceder aumentos para o funcionalismo e criar novos cargos que onerem mais o município

Investigação

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN

Os agentes públicos de 
qualquer nível ou hierarquia 
são obrigados a zelar pela 
estrita observância dos 
princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência no 
trato dos assuntos que lhe são 
afetos”

Francisco Alexandre
 Promotor de Justiça/ Goianinha

"

sábado, 30, o promotor Francisco 
Alexandre Amorim Marciano, da 
Comarca de Goianinha, apontou 

que Leonardo Tinôco está impedi-
do de exercer o cargo de secretário 
por haver indícios de que ele é ad-
ministrador de quatro empresas 
com atuação no município.

Uma consulta feita pela repor-
tagem ao Quadro de Sócios e Ad-
ministradores, da Receita Federal, 
mostra que o secretário é admi-
nistrador de pelo menos três em-
presas: a DM Empreendimentos 
Imobiliários LTDA, a Novo Rumo 
Holding Eireli e a Consiga Con-
sultoria em Sistemas Integrados. 
O MPRN também aponta partici-
pação de Tinôco na empresa Vento 
Solar Energia Renovável LTDA.

Segundo o promotor Francisco 
Alexandre Amorim Marciano, a 
prática é proibida pela Lei de Im-

probidade Administrativa, sendo 
sujeita a punição.

“Os agentes públicos de qual-
quer nível ou hierarquia são obri-
gados a zelar pela estrita obser-
vância dos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência no trato dos 
assuntos que lhe são afetos”, escre-
veu o representante do MPRN, que 
completou: “O cargo de secretário 
é incompatível com o exercício do 
cargo de administrador ou gerente 
de empresas, ainda que dela não 
seja sócio”.

A proibição para que agentes 
públicos controlem empresas pri-
vadas – mesmo aquelas com atu-
ação fora do município onde atu-
am – também está prevista na lei 
federal 8.112, de 1990, e no Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos 
de Tibau do Sul, instituído pela 
lei municipal 321, de 2004. “Há 
potencial violação dos princípios 
da moralidade, da impessoalidade 
da eficiência, norteadores da ad-
ministração pública”, destacou o 
promotor.

A lei proíbe que o secretário 
seja administrador de empresa 
de qualquer natureza, mas, no 
caso de Leonardo Tinôco, há um 
agravante: as empresas dele têm 
atuação na área de licenciamento 
ambiental para empreendimentos, 
algo que é regulado em Tibau do 
Sul justamente pela Secretaria de 
Meio Ambiente. A situação, por-
tanto, configuraria claro conflito de 
interesses.



SEGUNDA-FEIRA, 09.12.2019Cultura12
Gustavo Dantas

Na reta final para abertura 
do Carnatal 2019, prevista para 
acontecer entre os dias 12 a 15 de 
dezembro, a preocupação dos orga-
nizadores da festa – um dos carna-
vais fora de época mais tradicionais 
de todo o país – é a de pensar como 
será o trabalho para celebrar a de 
edição de 30 anos, que vai acontecer 
em dezembro de 2020.

“Hoje, nós estamos na reta inicial 
para o Carnatal 30 anos. E é sempre 
assim, pois estamos sempre pensan-
do no planejando da festa seguinte. 
O trabalho é feito para agregar valo-
res e diferenças, com vistas à melho-
ria da cidade e que, principalmente, 
seja interessante para o folião. A fes-

ta deste ano será a base para a festa 
do próximo ano”, detalha Roberto 
Bezerra, diretor de Destaque Promo-
ções, que está à frente da folia desde 
o início das atividades.

Como acontece desde 2014, a 
festa do próximo fim de semana vai 
acontecer na área externa do Está-
dio Arena das Dunas. Foi montado 
um percurso de três quilômetros pa-
ra o tradicional “Corredor da Folia”, 
com mais de 300 metros margeado 
por arquibancadas e camarotes. A 
expectativa para os quatro dias é de 
que mais de 250 mil pessoas circu-
lem na região.

Roberto Bezerra realça que a 
festa tem uma taxa de crescimen-

to de 5% por ano. Ele detalha que 
isso está relacionado com os ajustes 
com os custos agregados ao evento. 
“Chega a movimentar, no total, algo 
no entorno R$ 11 milhões em fatu-
ramento bruto”, diz ele.

Para fazer a máquina funcionar 
durante os quatro dias de evento, 
a festa contará com o trabalho de 
3.850 pessoas. Segundo a coordena-
dora geral do Carnatal, Iracy Aze-
vedo, toda a estrutura da festa está 
pronta nesta terça-feira, 10, já com 
os testes de iluminação e sonoriza-
ção realizados. 

O primeiro dia de evento vai 
registrar aproximadamente 30 mil 
pessoas. Já no sábado, principal dia 

de público, mais de 50 mil pessoas 
devem passar pelo largo da Arena 
das Dunas. “Isso é fantástico. Ape-
sar do grande número de pessoas 
em um mesmo local, a cidade não 
vai parar, e não há transtornos para 
o funcionamento dos serviços públi-
cos”, detalha Iracy

Uma das novidades para este 
ano será a instalação de passarelas 
para facilitar o acesso dos foliões. 
Um dos equipamentos dará acesso 
para a Estação Skol, na área cen-
tral, e a segunda dará acesso aos 
camarotes particulares. Além disso, 
os bares, banheiros e ambulantes 
estarão espalhados em pontos es-
tratégicos.

Os quatro dias de Carnatal 
2019 vão contar com um amplo 
esquema de segurança. A Polícia 
Militar terá 450 homens atuando 
no entorno da Arena das Dunas. 
Outros 100 policiais rodoviários 
federais também irão trabalhar 
no evento. “Terão a presença de 
1 mil seguranças privados”, ex-
plica Iracy Azevedo.

Segundo ela, a organização 
opera para garantir conforto e 
uma festa sem preocupações pa-
ra os participantes do carnaval 
fora de época. “O nosso folião é o 
termômetro dos nossos serviços. 
É o nosso foco. Quando há erros, 
nós consertamos com eles”, re-
força.

Vale lembrar que o Carnatal 

conta com o “Abadá Social”, que 
oferece desconto de 50% no valor 
do ingresso inteira. Este descon-
to está condicionado à doação de 
2kg de alimentos não perecíveis, 
no ato da compra de cada abadá, 
ao Armazém da Caridade, locali-
zado na zona Oeste de Natal.

Ela lembra, ainda, que a 
festa tem responsabilidade so-
cial e ambiental. É, inclusive, 
o primeiro evento cultural po-
tiguar a ter licença ambiental 
de operação. “O Carnatal é uma 
festa solidária. Há, também, 
responsabilidade social, pois te-
mos ações de coleta de sangue, 
arrecadação de alimentos – em 
2018 foram obtidas 30 toneladas 
de alimento”.

PERCURSO DE QUATRO HORAS
Os foliões irão percorrer duas 

vezes todo o percurso do Carnatal 
2019. Isso vai representar 4 horas 
de música e alegria. Para abrir 
a folia, com uma das vozes mais 
tradicionais do Carnatal, o baiano 
Bell Marques vai liderar o bloco 
“Vumbora”. Ainda no mesmo dia, 
a cantora Alinne Rosa vai coman-
dar os trabalhos do bloco “O Vale”.

No segundo dia de festas, o 
largo da Arena das Dunas vai 
tremer com a trinca formada por 
Bell Marques (Vumbora), Dur-
val Lelys (Me Abraça) e Cláudia 
Leitte (Largadinho). A sexta-feira 
também terá a estreia da do bloco 
“Solta o Parango”, da banda baia-
na Parangolé.

No sábado, Bell Marques te-
rá o terceiro dia trio. Em segui-
da, é a vez de Saulo Fernandes 
com o bloco “Ô Baiuno”, com seu 
axé melódico. A terceira atração 
é o cantor Léo Santana, com o 
bloco “Vem Com o Gigante”. Fe-
chando a programação, o Bloco 
Bicho – o mais antigo bloco do 
Carnatal –, capitaneado por Ri-
cardo Chaves.

A festa se encerra no domin-
go, com o segundo dia de Ricar-
do Chaves e de Léo Santana. 
O dia marca a chegada de uma 
das atrações mais esperadas, 
Ivete Sangalo, que lidera o bloco 
Village. A edição será encerrada 
com a dupla Rafa e Pipo Mar-
ques, no bloco “Vumbora Day”.

Special Counsel Robert Mueller leaves church on March 24, in Washington, D.C. 

Carnatal

Com mais de 300 metros só de corredor, margeado por arquibancadas e camarotes, expectativa para os quatro dias é 
de que mais de 250 mil pessoas circulem na região; micareta, considerada maior do país,  começa nesta quinta-feira, 12

a festa que
nunca termina

Segurança e responsabilidade social

Quinta-Feira – 12
FitDance
O Vale
Vumbora

Sexta-Feira - 13
Largadinho
Vumbora
Me Abraça
Solta o Parango

Sábado - 14
Vumbora
Vem com o Gigante
Bicho
ÔBaiuno

Domingo - 15
Vumbora Day
Village
Vem com o Gigante
Bicho

 

Quinta-feira (12)
Gusttavo Lima | Ralk

Sexta-feira (13)
Dennis | Rafa e Pipo

Sábado (14)
Xand Avião | Durval Lelys | João 
Faria

 Domingo (15)
Anitta | Make U Sweat

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

CAMAROTE SKOL BEATS 2019

CONFIRA OS BLOCOS
E SEUS RESPECTIVOS DIAS
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Após ampla reforma, o prefei-
to de Macaíba, Fernando Cunha,  
reinaugurou o ginásio Davi Flo-
rentino, da Vila São José. Entre as 
mudanças, estão a colocação de um 
novo piso, novos refletores, luminá-
rias, alambrados, telas e uma nova 
pintura em todo o ginásio. O inves-
timento feito pela Prefeitura de Ma-
caíba foi de mais de 300 mil reais.

Durante a solenidade, realiza-
da na última quinta-feira, o pre-
feito destacou os trabalhos feitos 
pela Prefeitura na área esportiva 
e a nova obra entregue para a po-
pulação. “Como amante do esporte, 
tenho muita alegria de ter recebido 
hoje em meu gabinete as crianças e 
adolescentes da Vila Olímpica que 
ganharam competições em todo o 

Brasil. É um prazer entregarmos 
um ginásio de qualidade para todos 
vocês, com o nome de Davi Floren-
tino, uma pessoa muito conhecida 
em nossa cidade”, declarou.

A professora e ex-secretária de 
Educação de Macaíba Dalva Me-
deiros, esposa de Davi, destacou o 
trabalho feito para a comunidade e 
a memória do marido, falecido em 
18 de novembro de 2006. 

“Estamos vendo um ginásio 
que proporciona lazer aos macai-
benses e de uma maneira bem 
particular aos moradores aqui 
dessa comunidade. Gostaria mais 
uma vez de expressar a gratidão 
por tratar o nome de Davi. Com 
certeza tudo que está sendo feito 
mostra muito bem a vida dele, 

como ele era amante do espor-
te. Certamente lá do céu ele está 
partilhando com todos nós. Muito 
obrigada”.

 Filho do homenageado, David-
son Rogério contou sobre a emo-
ção pela lembrança do pai e seu 
legado, além dos benefícios de um 
espaço esportivo para a sociedade. 
“Estava em São Paulo a trabalho, 
recebi o convite para a inaugura-
ção e naquele momento me emo-
cionei muito. O nome do meu pai 
é ligado ao esporte macaibense. 
Quero parabenizar a Prefeitura 
pelo gol de placa. Todo mundo sa-
be os benefícios do esporte e esse 
instrumento aqui tem um impacto 
muito grande para as crianças ma-
caibenses”, disse. Inauguração do Ginásio Davi Florentino teve participação da comunidade beneficiada

Prefeitura de Macaíba reinaugura ginásio 
Davi Florentino após reforma completa
Equipamento esportivo ganhou novo piso, novos refletores, luminárias, alambrados, telas e uma nova pintura em toda sua 
extensão; solenidade de inauguração foi um sucesso. Investimento feito pela gestão municipal ultrapassou 300 mil reais

Município 

Secom/Macaíba
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A DINA-DINAMARCA INDUSTRIAL AGRÍCOLA LTDA, CNPJ: 00.900.625/0002-90, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação – 2019-133359/TEC/LO-0075, com prazo de validade até 25/06/2025, 
para a atividade de Fruticultura irrigada (148,74 ha), tendo como carro chefe a cultura do melão, lo-
calizada no Sitio Taboleiro da Lagoa Velha, Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte.

Ajax Dantas de Góis Filho
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, 73.471989/0186-47, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO para serviços de assistência 
social sem alojamento e outras atividades de ensino não especificadas anterior-
mente, localizada à Av. Antonio Severiano da Câmara 2250, Km 102 BR 406. 
João Câmara/ RN 59550-000

Amadeu Venâncio Dantas Neto
Diretor da Unidade DN-128 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

IVANALDO DA SILVA MINIMERCADO, CNPJ 08.117.052/0001-54, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Regularização de Operação, para a atividade Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, localizada na 
Rua Tabelião José Procópio, nº 318, Centro, Lajes-RN, CEP 59.535-000.

Ivanaldo da Silva
Proprietário

“Vira à esquerda, compa-
nheiro!” É com a animação de 
quem está no palanque que 
a voz do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) dá 
o comando para o motorista 
no aplicativo Waze seguir ru-
mo ao seu campo ideológico. 
A versão do petista fica mais 
sisuda quando tem que dar a 
orientação no sentido oposto: 
“Vire à direita”, limita-se a 
dizer.

Trata-se, evidentemente, 
de uma brincadeira: a imi-
tação está disponível para 
download no aplicativo de 
GPS. Uma vez instalada, 
a voz “Lula” dá os mesmos 
comandos que voz padrão 
do app. Quando há alguma 
viatura por perto, o petista 
redobra a preocupação com o 
motorista: “Polícia reportada 
à frente, companheiro. Cui-
dado!”. Com o trajeto já calcu-
lado, Lula faz um convite ao 
usuário antes de seguir via-
gem: “Está pronto? Eu estou! 
Vamos, companheiro, tomar 
os meios de produção!”

A assessoria de imprensa 
do Waze explicou que o aplica-
tivo permite que usuários gra-
vem seus próprios comandos e 
compartilhem o áudio entre si. 
“No menu de Configurações > 
Voz e Som, todos os usuários 
do aplicativo têm acesso a 
gravação de comandos. Esse 
recurso está disponível desde 
2017 para todos os usuários 
da plataforma”, informou — o 
recurso tem uma limitação: 
não fala o nome de ruas. Com 
a facilidade ao alcance de um 
botão, foi um pulo ele para 
virar brincadeira, mas ainda 
não há imitação do presidente 
Jair Bolsonaro.

Os apoiadores do ex-presi-
dente estão se divertindo pe-
las redes sociais com a imita-
ção. A deputada federal Erika 
Kokay (PT-DF) compartilhou 
um vídeo no qual aparece o 
aplicativo funcionando com o 
comando. “Quando vira pra 
esquerda, a voz de Lula fica 
mais alegre!”, comentou.

Tecnologia
Waze adiciona 
narração com 
‘voz de Lula’

Trânsito

Atualização já está disponível

Fotos Públicas

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Juízo de Direito da 2° Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante

EDITAL DE CITAÇÃO  (usucapião Art. 259, inciso I – NCPC)   Prazo: 30 (trinta) Dias
               
Processo de n° 0004165-16.2010.8.20.0129 -   AÇÃO DE USUCAPIÃO
       A Doutora Ana Karina de Carvalho Costa da Silva, Juíza de Direito da 2° Vara, na forma da lei e 
no uso de suas atribuições, etc.
           FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita perante está 2° Vara e sua Secretaria Ju-
diciária a Ação de Usucapião do imóvel abaixo descrito, Processo de n° 0004165-16.2010.8.20.0129, 
proposta por AFV-Negócios Imobiliários LTDA e Real Empreendimentos Imobiliários LTDA, contra José 
Teixeira de Carvalho, Valda Correia de Carvalho, Manoel de Macedo Brito, Antonia Fernandes de Me-
deiros Brito, tendo sido determinada a CITAÇÃO dos RÉUS EM LUGAR INCERTO E OS EVENTUAIS 
INTERESSADOS, para que os mesmos, querendo, contestem a referida ação no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar do fim do prazo deste edital, sob pena de revelia e confissão. DESCRIÇÃODO IMÓVEL: 
Uns terrenos representados pelos lotes 48/49/50/51/52/53 e 54 da quadra única, integrantes do lote-
amento denominado GOLANDIM, registrados perante o livro n° 8-B de registro auxiliar, às fls. 95/99, 
sob o n° de ordem 13, feito em data de 02 de setembro de 1966, do RI de São Gonçalo de Amarante/
RN,  situado e encravado no bairro de Regomoleiro, de propriedade de José Teixeira de Carvalho 
e Valda Correia de Carvalho, Manoel de Macedo Brito e de Antonia Fernandes de Medeiros Brito, 
residentes e domiciliados em Natal/RN,  ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo legal, 
serão presumidas verdadeiras as alegações contidas na petição inicial, Eu, Jacqueline Freire da Costa.  
Auxiliar Designada, digitei, e eu, Jair Gustavo de Araújo Dantas, Chefe de Secretaria, conferi e assino.

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de novembro de 2018
Ana Karina de Carvalho Costa Carlos da Silva -  Juíza de Direito

Processo de n° 0004165-16.2010.8.20.0129

Rua Vereador Aildo Mendes, 1072, Fone: 32783346, São Gonçalo do Amarante-RN – E-mail: sgm2v@tjrn.jus.br

SALV – MANUTENÇÃO E REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA – EPP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS

Pelo presente, convocamos os sócios desta sociedade empresária para uma reunião, visando delibe-
rar sobre os assuntos da seguinte pauta: 
• Aprovação dos Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2018 e 2019 e do Balanço Patrimonial Es-
pecial de 15 de janeiro de 2020; 
• Dissolução da sociedade empresária e nomeação do liquidante; 
• Contratação de empresa contábil para o encerramento da empresa junto aos órgãos dos poderes 
públicos de todas as esferas governamentais, especialmente as Juntas Comerciais do Rio Grande do 
Norte e Ceará; 
• Definição do responsável pela guarda dos documentos administrativos e custeio dessa despesa; 
• Definição de critérios para a partilha dos bens móveis ainda existentes e recursos financeiros em 
caixa; e 
• Elaboração dos termos do Distrato Social. 

A reunião ocorrerá nas dependências da Sólida Assessoria Contábil, sito à Rua Aderbal de França 
1955, Candelária, Natal/RN, às 10:00h do dia 15 de janeiro de 2020.
 
Os sócios que não puderem comparecer na data e horário marcados poderão se fazer representar por 
procuradores devidamente constituídos, através de outorga de mandato com especificação precisa de 
poderes e dos atos autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro, juntamente com a Ata 
da respectiva reunião

Natal/RN, em 06 de dezembro 2019

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Tangará, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde, torna público a quem interessar que se encontra aberto perante a COMISSÃO ESPECIAL 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO, nomeada através da Portaria nº 001/2019/SMS-FMS, de 31 de 
outubro de 2019, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019/SMS-FMS, com fundamento 
na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, destinado a selecionar Organização de 
Sociedade Civil para firmar parceria por meio de Termo de Colaboração, que tem por objeto a 
execução de atividades em saúde do SUS. Os interessados deverão apresentar a documentação 
exigida para habilitação e o Plano de Trabalho, até o dia 10 de janeiro de 2020, às 10h00min, na 
sede da Prefeitura Municipal de Tangará, com endereço à Rua Miguel Barbosa, 548, Centro, 
Tangará/RN. O Edital e esclarecimentos necessários à participação poderão ser obtidos na sede da 
Prefeitura Municipal de Tangará, no horário de 08h00min às 12h00min, de segunda à sexta-feira, 
ou através do sítio oficial da Prefeitura Municipal ou ainda através do e-mail 
pmtangara@yahoo.com.br.

Tangará/RN, em 06 de dezembro de 2019.
Maria do Livramento Silva

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Edital De Citação Com O Prazo De 20 (Vinte) Dias O Doutor José Conrado Filho, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou Faz Saber dele conhecimento tiverem, expedido nos 
autos de nº 0823095-36.2017.8.20.5001, Dúvida (100), em que é Autor BOSCH TERMOTECNOLOGIA LIMITADA E Réu Ar-Comercio E 
Servico De Equipamentos E Energias Renovaveis LTDA - ME, que pelo presente Edital, Cita Ar-Comercio E Servico De Equipamentos E 
Energias Renovaveis LTDA - ME CNPJ: 16.684.884/0001-80, tendo como último endereço conhecido na Rua Alfredo Dias de Figueiredo, 
1000, Ponta Negra, Natal/RN, CEP; 59092-570, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, integrar a relação processual, e, caso 
queira, contestar os termos da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial 
junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no 
lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 13 de agosto de 2019, K-06e09/12

Abrahão Allan Mirada da Silva

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PROCESSO Nº. 1.205.011/2019

Serra Caiada/RN, Em 06 de Dezembro de 2019.

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 048/2019, com o 
objetivo de Registro de preços para aquisição futura e parcelada de combustíveis (Gasolina 
comum, Etanol, Diesel S10 e Comum); destinados ao abastecimento da frota municipal de Serra 
Caiada/RN, de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de Referência. Os envelopes 
relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até as 09:00 horas do dia 20 de 
Dezembro de 2019, na sede da Pref. Mun. de Serra Caiada, R. Getúlio Vargas, 47 – Centro. Edital 
disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou 
telefone (84) 3293-0049.

Pregoeiro

PROCESSO Nº. 904.002/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019

Serra Caiada/RN, Em 06 de Dezembro de 2019.
Abrahão Allan Mirada da Silva - Pregoeiro

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 049/2019, com o 
objetivo de Registro de preços para Contratação de empresa para prestação de serviços com 
máquinas agrícolas, tipo tratores de pneus, incluindo implementos agrícolas, destinados ao corte de 
terras para o atendimento dos pequenos e médios agricultores do município de Serra Caiada-RN, no 
preparo de solo, em toda área rural do município, conforme especificações e quantidades estabelecidas 
no Termo de Referência-Anexo I. Os envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão 
ser entregues até as 14:00 horas do dia 20 de Dezembro de 2019, na sede da Pref. Mun. de Serra Caiada, 
R. Getúlio Vargas, 47 – Centro. Edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos 
pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FORUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA 
FAGUNDES JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-250 - Tel: (84) 3616-9558

Edital de Citação (30 dias)
Processo nº 0412635-64.2010.8.20.0001                             Ação: Usucapião
Autor(a): Maria Arlete Gonzaga Chimbinha                       Réu: Espólio de Antônia Leopoldina Barbosa

IMÓVEL: IMÓVEL: Um (01) imóvel urbano, situado na Rua Presidente Bandeira, 651, Alecrim, Natal/
RN, medindo 165,00m2 de superfície, limitando-se ao Norte com Miguel Félix da Costa, com 22,00m; 
ao Sul, com Francisco Ramos de Oliveira, com 22,00m; a Leste, com Miguel Félix da Costa, com 
7,50m; e, ao Oeste, com a Rua Presidente Bandeira com 7,50m; constante da Carta de Aforamento nº 
9.992 expedida pela Prefeitura Municipal de Natal em 11/09/1959, desmembrada da carta nº 9.405 ad-
quirido nos termos da transcrição lançada no 6º Ofício de Notas – 2ª CRI, no livro “3-D” de transcrição 
das transmissões, às fls. 72v/73, sob o nº de ordem 1.731 em 23/12/1967.
OBJETO: CITAÇÃO do Espólio de Antônia Leopoldina Barbosa, em lugar incerto e não sabido; e 
seus respectivos cônjuges, se casados forem, para, querendo, CONTESTAREM, a presente Ação no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da fluência do prazo previsto neste Edital (30 dias), tudo 
conforme Petição inicial que se encontra em Cartório à disposição dos interessados, no endereço 
supra.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo autor (art. 344 do CPC); e, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o 
MM. Juiz expedir o presente Edital, por ele devidamente assinado, e que será afixado no lugar de 
costume do Fórum local, além de publicado na forma da lei. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da 
lei. Eu, Marcelo Quintino de Araújo, Auxiliar Técnico, digitei, e eu (_____) Helaine Cristina da Cunha, 
Chefe de Secretaria, conferi e assinei.

Natal/RN, 24 de outubro de 2019.
Luis Felipe Lück Marroquim - Juiz de Direito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS

CNPJ: 08.483.240/0001-04 - Rua 26 de julho, 234, centro, São José de Mipibu/RN
Maria do Carmo  da Silva Carneiro -  Tabeliã Pública

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
A Notária e Registradora Pública do Cartório do 1º Ofício de Notas de São José de Mipibu/RN, faz saber, com 
base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que foi 
protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitantes: FRANCISCO GARCIA DA SILVA (CPF/MF sob o nº 737.725.424-68) e sua esposa MARIA DAS 
DORES DOS REIS SILVA (CPF/MF sob o nº 010.617.794-08).
Área objeto da usucapião: “Um terreno situado a Estrada Jacaracica, n° 42, Arenã, São José de Mipibu/RN, 
com uma área de 3.9964ha de superfície; limitando-se: Ao Norte, com terras de Antônio Amâncio da Silva; 
com 223,65m + 187,75m; ao Sul, parte com imóvel de propriedade do Sr. Manoel Rodrigues de Paiva, com 
198,09m e parte com imóvel do Sr. Clodoaldo Ramalho de Souza, com 227,90m; ao Leste, com Estrada Jaca-
racica, com 68,73m; e ao Oeste, parte com Clodoaldo Ramalho de Souza, com 56,32m; e parte com terras do 
Sr. Francisco Manoel de Souza, com 110,16m. - Descrição Perimétrica do Imóvel - Inicia-se a descrição deste 
perímetro no Vértice V1, de coordenadas 238854.00m E 9333160.00m N, partindo com azimute de 188°21’57” 
e distando 69,73m para o vértice V2, de coordenadas 238844.00m E 9333092.00m N, partindo com azimute 
de 271°44’08” e distando 198,09m para o vértice V3, de coordenadas 238646.00m E 9333098.00m N, partindo 
com azimute de 16°30’16” e distando 56,32m para o vértice V4, de coordenadas 238662.00m E 9333152.00m 
N, partindo com azimute de 281°54’6” e distando 227,90m para o vértice V5, de coordenadas 238439.00m 
E 9333199.00m N, partindo com azimute de 15°48’9” e distando 110,16m para o vértice V6, de coordenadas 
238469.00m E 9333305.00m N, partindo com azimute de 110°30’54” e distando 223,65m para o vértice V7, 
de coordenadas 238678.47m E 9333226.62m N, partindo com Azimute de 110°47’1” e distando 187,75m para 
o vértice V1. Todas as coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas no Sistema Geodésico Brasileiro, 
representado pelo Sistema de Projeção UTM; cadastrado na Receita Federal sob o nº 9.066.349-7 e no Insti-
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA sob o nº 951.064.927.090-3.”, imóvel não registrado 
junto ao registro de imóveis de São José de Mipibu/RN/RN. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 20 (vinte) anos.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da trami-
tação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação 
de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa 
do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais 
e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

São José de Mipibu/RN, 28.11.2019
Maria do Carmo da Silva Carneiro -   Notária e Registradora

Foram recolhidos para os custos do Edital: Emolumentos-R$ 92,23. FDJ-R$24,09. FCRCPN-R$9,22. ISS 
4,61 – Total: R$ 130,15
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Esqueça um pouco as preocupações 
do trabalho e pense que merece se 
divertir. Saia com gente animada. À 
noite, poderá ter muitos sonhos. Celebre 
seu compromisso fazendo algo especial 
com o par. 

Aproveite as energias da Lua e dê 
mais atenção a si. A família pode 
estar exigindo sua atenção, então, 
se puder, tenha uma folga para 
se divertir. Com essa energia leve, 
poderá atrair uma pessoa carinhosa.

Clima de nostalgia, reúna os amigos 
para relembrar momentos que 
viveram. Depende de você mudar 
maus hábitos ou se afastar de 
pessoas tóxicas. Namoros iniciados 
hoje têm chance de ficarem sérios.

Com a mente limpa, não terá nada 
lhe empatando hoje. Ajude, aconselhe 
quem precisar. Se sentirá bem se 
puder ajudar nas tarefas de casa. Saia 
com seu amor pela cidade, tentem 
conhecer lugares diferentes.

Saberá usar suas palavras, pois serão 
certeiras e profundas. permita que 
isso faça a diferença positivamente na 
vida de quem cruzar seu caminho hoje. 
Deixe seu lado romântico vir à tona na 
relação. 

Pode descobrir que alguém está sendo 
desleal, se informe e converse antes de 
apontar o dedo. Casados(as) poderão 
rever pontos de vista divergentes e chegar 
a um lugar comum, de forma carinhosa.

A Lua pede para liberar as emoções, 
mas mantendo-as sob controle. Invista 
no diálogo, não retruque qualquer coisa 
sem pensar. Pessoas discretas e sérias 
chamarão sua atenção na paquera.

A Lua favorece cuidar de seu bem estar 
físico e emocional. Faça isso em atividades 
que lhe dêem prazer, sem se importar com 
os outros. A paquera pode ser produtiva 
durante passeios com amigos.

A Lua poderá te colocar no centro das 
atenções. Vai brilhar por seus talentos 
inteligência. Surpreenda seu bem 
com um programa diferente, mas faça 
surpresa. Um pouco de fantasia pode 
apimentar o sexo. 

Mesmo que esteja no meio de uma 
multidão, você irá abstrair e conversar com 
a pessoa a seu lado como se estivessem 
a sós. Para a paquera conquistar o seu 
coração, terá que ser profunda.

Talvez esteja mais pensativo(a) e a lua 
favorece focar no autoconhecimento. 
Vênus pede atenção aos cuidados com 
cabelo e pele. Se for paquerado(a), se 
assegure que não seja uma pessoa 
possessiva. 

Uma de suas qualidades mais fortes, a 
empatia, estará em evidência. Reúna os 
amigos em torno de um projeto de ajuda 
ao próximo. O local de paquera pode ser 
um evento religioso, festa de formatura ou 
karaokê. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Lurdes despista Ryan, que não percebe que a mãe escondeu um celular no bolo para Sandro. Danilo 
pede que Thelma o autorize a confrontar Vicente sobre a sabotagem ao restaurante. Miriam permite que 
Betina fale com o suposto assassino de Genilson. Amanda garante a Danilo que foi Vicente quem sabotou 
o restaurante de Thelma, a pedido de Álvaro. Davi e Guará registram as atitudes criminosas da empresa 
PWA. Thelma não percebe o interesse de Durval por ela. Danilo e Thelma conseguem a confissão de 
Vicente sobre a sabotagem. Tiago descobre que terá um irmão e teme perder o amor de Vitória. 

AMOR DE MÃE

Afonso se emociona ao reencontrar Inês. Carlos avisa a Lola que falará com o pai de Mabel 
sobre o namoro dos dois. Carlos pensa em Inês. Alfredo e Adelaide trocam olhares. Emília rasga 
os livros da filha mais nova. Inês lê para Afonso as cartas que escreveu para ele. Afonso não 
conta para Inês sobre Carlos. Neves oferece sociedade a Zeca. Leontina se assusta com Justina, 
e Olga se irrita. Elias cobra de Lola uma dívida de Júlio. Natália tenta disfarçar o incômodo de 
receber os filhos de Almeida. Clotilde sugere que Lola faça doces para vender. 

ÉRAMOS SEIS

Gisele alerta a William que Diogo está no desfile para atentar contra Alberto. Lulu 
pede ajuda a Ramon para encontrar Waguinho, que se afastou para não atrapalhar o 
casamento dela com Tonho. Diogo se mistura aos garçons para disfarçar sua presença 
no evento. Marcos não acredita quando Gisele e Fábio avisam que Diogo atentará 
contra a vida de Alberto. Francisca e Ramon encontram Waguinho na escola. 

Em seu primeiro dia de aula na escola, Ester impressiona todos com suas habilidades. 
todos. Luisa conheçe o pai de João. Raquel pede a ajuda de Jerry para descobrir quem 
foi o organizador da festa na escola. Gleyce conta a Helô que quer voltar a estudar. Com a 
autorização de seu pai, Eric volta a escola e passa a frequentar a Companhia de Dança. O pai 
de João o encontra na escola e o menino fica apavorado. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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oferece serviços para

enterros 
Sílaba de "longe"

Fenômeno
de reflexão 

sonora

Objeto 
requisitado
em bailes
à fantasia

Símbolo
cristão

Consoantes
de "caro"

A ti
(Gram.)
Resto de

um tronco

Deixar o
local 

A letra 
da mão

Ofertarei 
Bairro
boêmio
carioca

3/aún — for. 6/cícero — vacila. 9/tripudiar. 10/mestre-cuca.

AVAÍ ATHLÉTICO-PR

0 x 0

Dom, 08/12 | Ressacada | 16h

BOTAFOGO CEARÁ

1 x 1

Dom, 08/12 | Nilton Santos | 16h

CORINTHIANS FLUMINENSE

1 x 2
Dom, 08/12 | Areana Corinthians | 16h

CRUZEIRO PALMEIRAS

0 x 2

Dom, 08/12 | Mineirão | 16h

CSA SÃO PAULO

1 x 2
Dom, 08/12 | Rei Pelé | 16h

FORTALEZA BAHIA

2 x 1

Dom, 08/12 | Castelão | 16h

GÓIAS GRÊMIO

3 x 2
Dom, 08/12 | Serra Dourada | 16h

INTERNACIONAL

2 x 1
Dom, 08/12 | Beira Rio| 16h

SANTOS FLAMENGO

4 x 0
Dom, 08/12 | Vila Belmiro | 16h

VASCO CHAPECOENSE

1 x 1

Dom, 08/12 | Maracanã | 16h

ATHLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO | 38ª RODADA

   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 90 38 28 49

2°  Santos 74 38 22 27

3º  Palmeiras 74 38 21 29

4º  Grêmio 65 38 19 25

5º  Athletico-PR 64 38 18 19

6º  São Paulo 63 38 17   9

7º  Internacional 57 38 16   5

8º  Corinthians 56 38 14   8

9º  Fortaleza 53 38 15   1

10º  Goiás 52 38 15  -18

11º  Bahia 49 38 12   1

12º  Vasco da Gama 49 38 12    -6

13º  Atlético-MG 48 38 13    -4

14º Fluminense 46 38 12   -8

15º   Botafogo 43 38 13   -14

16º  Ceará 39 38 10  -5

17º  Cruzeiro 36 38  7 -19

18º  CSA 32 38  8 -34

19º  Chapecoense 32 38    7 -21

20º  Avaí 20 38  3 -44

CLASSIFICAÇÃO

O Santos carimbou o título do 
Flamengo ao golear o até então 
vitorioso time de Jorge Jesus pelo 
elástico placar de 4 a 0, neste do-
mingo, na Vila Belmiro. Com isso, 
o rubro-negro perdeu a oportuni-
dade de fechar com chave de ouro 
a campanha histórica do título do 
Brasileiro de 2019. 

Além de marcar quatro vezes, 
o Santos colocou duas bolas na tra-
ve e anulou o o Flamengo logo no 
primeiro tempo. O último revés do 
Mengão havia sido para o Bahia, 
dia 4 de agosto.

Com um show de Soteldo, Ma-
rinho e Carlos Sanchez, a equipe 
de Jorge Sampaoli fez o que nem os 
torcedores do peixe esperavam.

Gabigol, Arrascaeta e Bruno 
Henrique estiveram longe do alto 
nível apresentado ao longo do ano. 
Sanchez, duas vezes, Marinho e 
Eduardo Sasha fizeram os gols da 
partida.

O Flamengo termina o campe-
onato com 90 pontos. A distância 
para o Santos, que chegou a 74, é 
de 16 pontos. 

Contudo, a derrota não apaga a 
campanha história do time coman-
dado pelo técnico Jorge Jesus. A 
equipe tem a maior pontuação da 
história do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Santos ga-
rantiu o segundo lugar e uma 
premiação de R$ 31,35 milhões. O 
Flamengo vai lucrar R$ 33 milhões 
pelo título, enquanto o Palmeiras 
(terceiro lugar) fatura R$ 29,7 mi-
lhões.

CRUZEIRO REBAIXADO
O Cruzeiro se despediu do 

Campeonato Brasileiro de maneira 
melancólica ao perder para o Pal-
meiras por 2 a 0, neste domingo, no 
Mineirão, pela 38ª rodada. Os gols 
da partida foram marcados por 
Zé Rafael, aos 12’, e Dudu, aos 39 
minutos do segundo tempo. Com o 
resultado, o time celeste está rebai-
xado e vai disputar a Série B em 
2020.

Antes mesmo do apito final do 
árbitro Marcelo de Lima Henrique, 
vários torcedores manifestaram 
reação de fúria e depredaram o 
estádio arremessando cadeiras e 
bombas. A Polícia Militar interveio 
para conter a confusão. 

Com goleada, Santos 
carimba o título
do Flamengo na 
última rodada

Tropeço

Reunião aconteceu nesta quinta-feira

Felipe Correia/Photo Premium/Folhapress
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Seleção de São Gonçalo é só festa ao erguer o lindo trófeu do Super Matutão

A Seleção de São Gonçalo ganha a de São 
Pedro e se sagra campeã do Super Matutão
O campeonato tem como objetivo dar oportunidade aos jovens talentos do Rio Grande do Norte, promovendo e gerando 
visibilidade por meio da prática desportiva. Quem sai ganhando é o futebol estadual e seus jovens talentos dos gramados

Fotos: Divulgação

Após um pouco mais de um 
mês de disputa entre as seleções 
do Rio Grande do Norte, o Super 
Matutão - O Futebol do Interior 
Mais Forte teve a grande final 
nesse domingo (8). O São Gonçalo 
levou o troféu Everaldo Lopes pa-
ra casa, ficando com o título após 
derrotar a Seleção de São Pedro 
por 2 a 1. A decisão foi realizada 
na Arena das Dunas, em Natal.

O São Gonçalo saiu na frente 
com dois gols do Kadu, camisa 9. 
Enquanto que o Tapuia diminuiu 
para o São Pedro. O torneio foi 
realizado com jogos de ida e volta: 
“mata-mata”. No total, foram ins-
critas 24 seleções, compostos por 
jovens e amadores.

O Super Matutão tem como 
objetivo dar oportunidade aos 
jovens talentos do Rio Grande 
do Norte, promovendo e gerando 
visibilidade por meio da prática 

desportiva.

RELEMBRE A CAMPANHA 
DO SÃO GONÇALO:

O São Gonçalo passou pela Se-
leção de Macaíba na primeira fase 
após julgamento e escalação de jo-
gador irregular. Na segunda fase, 
a equipe enfrentou dificuldades 
ao enfrentar o São José de Mipi-
bu, porém conseguiu avançar e foi 
ganhando confiança. Chegou nas 
quartas de final e eliminou a Se-
leção de Maxaranguape com fol-
ga. Na semifinal, enfrentou uma 
equipe bem preparada e a decisão 
acabou indo para sorteio. Conse-
quentemente a sorte fez com que 
o São Gonçalo chegasse a grande 
decisão do Matutão, mas a com-
petência fez com que se sagrasse 
campeão. O time marcou 12 vezes 
e sofreu seis gols, resultando um 
saldo positivo de seis gols. 

RESULTADOS

1 FASE
17h Grêmio x Vasco
Macaíba 0 x 0 São Gonçalo
São Gonçalo 1 x 1 Macaíba

2 FASE
São Gonçalo 1 x 0 São José de Mipibu
São José de Mipibu 1 x 1 São Gonçalo

QUARTAS DE FINAL
São Gonçalo 5 x 0 Maxaranguape
Maxanraguape 2 x 2 São Gonçalo

SEMIFINAL
São Gonçalo 1 x 0 Goianinha
Goianinha 1 x 0 São Gonçalo

FINAL:
São Gonçalo 2 x 1 São Pedro
Foto: Jocaff Souza / 10 Sports


