
Fátima vai herdar défi cit 
de R$ 2 bilhões, diz vice

Jogos Escolares reúnem 
5 mil atletas em Natal

Segundo Fábio Dantas (PSB), que deixa o cargo no fi nal do ano, a futura governadora, Fátima Bezerra (PT), 
terá de ser rápida ao negociar com que chamou de “matrizes salariais” dos demais poderes do Estado.

De 12 a 25 de dezembro, capital potiguar receberá 
atletas para a disputa de 14 modalidades esportivas.
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ENERGIA LIMPA 10

Jovens de todo o País, além de uma delegação do Japão, estarão presentes no RN

Wander Roberto / Exemplus / COB

Quase 28 mil inscritos 
faltaram no primeiro 
dia de provas do Enem; 
abstenção foi de 22,4%

RN regulamenta licenciamento
e produção de energia solar

Provas aplicadas no último domingo, 
4, foram de linguagens, códigos e suas 
tecnologias; de ciências humanas e 
suas tecnologias; além da redação, que 
abordou manipulação na internet.

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
emitiu instrução normativa para detalhar processo de 
licenciamento e como atividade deve acontecer no RN.
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Fátima Bezerra comandará trabalhos

José Aldenir / Agora RN

Equipe de transição 
é confi rmada com 
20 nomes; reunião 
inicial será hoje
Governadora eleita, Fátima 
Bezerra (PT), vai comandar 
trabalhos da comissão com outros 
19 integrantes. Grupo se reunirá 
com Robinson Faria nesta terça.

SHOWMÍCIO 04

Carlos Eduardo, Agripino, Walter
e mais 3 levam multa da Justiça
Juiz Almiro Lemos acatou denúncia do Ministério Público e 
entendeu que políticos fi zeram “showmício” em Patu, evento 
proibido pela lei eleitoral. Cada um pagará R$ 15 mil.
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RN regulamenta licenciamento
e produção de energia solar
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
emitiu instrução normativa para detalhar processo de 
licenciamento e como atividade deve acontecer no RN.



Articulação pela sobrevivência

Partidos que não atingiram a chamada “cláusula de desempenho” 
nas eleições deste ano começam a articular nos bastidores 
fusões com outras legendas para garantir sobrevivência na 

política. Das 35 siglas registradas no País, 14 não atingiram a cláusula 
instituída na reforma eleitoral de 2017 e perderão – a partir do ano 
que vem – recursos do fundo partidário e o tempo a que têm direito 
nas propagandas no rádio e na televisão. Segundo a cláusula de 
desempenho, estão enquadrados na restrição no período de 2019 a 2023 
partidos que não alcançaram, em 2018, uma bancada de pelo menos 9 
deputados de 9 estados ou um desempenho mínimo nas urnas – 1,5% dos 
votos válidos para deputado federal (1.475.085 votos), distribuídos em 
pelo menos 9 estados e com, ao menos, 1% de votos em cada um deles.

>> Atingidos. Por essa regra, 
deixarão de contar com os benefícios: 
Rede Sustentabilidade, Patriota, 
PHS, Democracia Cristã, PCdoB, 
PCB, PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, 
PRTB, PSTU e PTC. Esses partidos 
elegeram 32 deputados federais, 
entre eles o potiguar Benes Leocádio 
(PTC).

>> Esperança. Como algumas 
candidaturas ainda estão sendo 
analisadas pela Justiça Eleitoral, 
é possível que haja alterações nos 
resultados. Partidos como o Patriota 
e o PHS, por exemplo, deixaram 
de atingir o desempenho mínimo 
previsto por menos de 50 mil votos.

>> Realidade local. Dos 14 partidos 
que não atingiram a cláusula de 
barreira, 5 elegeram representantes 
nas eleições deste ano no Rio 
Grande do Norte. O PCdoB, o vice-
governador Antenor Roberto; o PHS, 
a senadora Zenaide Maia; a Rede, o 
senador Styvenson Valentim; o PTC, 
o deputado federal Benes Leocádio 
e os deputados estaduais Eudiane 
Macedo e Ubaldo Fernandes; e o 
PPL, a deputada estadual Cristiane 
Dantas.

>> Se mexendo. Entre os partidos 
com conversas mais avançadas para 
fusão, estão o PHS e o PMN e a Rede 
Sustentabilidade e o PPS. Os demais 
ainda não anunciaram formalmente 
qual decisão pretendem tomar para 
garantir sobrevivência na política.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ Estamos 
vivendo no Brasil 

uma mudança 
perigosamente 
conservadora”

Cármen Lúcia, ministra 
do Supremo Tribunal Federal

>> Agradecimento. A 
ex-atleta Magnólia Figueiredo 
(foto), que fi cou em 7° lugar 
para o Senado após 114 mil 
votos, disse que está satisfeita 
com o resultado. “Nossa 
campanha foi diferente, 
porque fugimos do clamor 
fácil do radicalismo. Não 
fomos para a direita ou para 
a esquerda. Firmamos com a 
pauta correta, a do bom senso. 
Dissemos o que acreditamos. 
Não mentimos para ganhar 
votos”, destacou. Foi apenas 
a segunda vez que Magnólia 
foi candidata. Em 2016, ela foi 
vice na chapa de Kelps Lima 
para a Prefeitura de Natal, 
que terminou em 2° lugar.

>> Sem barganha. A governadora 
eleita do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra (PT), disse que 
perdeu apoios durante a campanha 
para o Governo do Estado por não 
aceitar discutir a distribuição de 
cargos na administração antes de 
a eleição terminar. De acordo com 
a petista, lideranças políticas que 
a apoiaram não têm garantia de 
espaço no governo e a formação 
do secretariado só vai acontecer, 
segundo ela, “no momento certo”.

>> Só lamento. O vice-governador 
Fábio Dantas (PSB) lamentou 
nesta segunda-feira a não reeleição 
do deputado federal Rogério 
Marinho (PSDB), relator da 
reforma trabalhista na Câmara dos 
Deputados. “Ele não foi um deputado 
importante só para o Rio Grande 
do Norte, mas para o Brasil, e os 
próximos anos irão mostrar isso”, 
disse Fábio, que deixa o cargo no 
fi nal do ano.

>> Acabando. O prazo para 
entrega das prestações de contas 
de candidatos e partidos políticos 
referentes às eleições de 2018 expira 
nesta terça-feira, 6, às 19h, conforme 
calendário eleitoral estabelecido pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Até a última atualização do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (às 15h desta segunda, 5), 
dos 509 candidatos e partidos que 
participaram das eleições, apenas 84 
realizaram a prestação.

José Aldenir / Agora RN

Nelson Júnior / STF

PONTA NEGRA

Comissão de Saúde da 
Câmara realiza visita 
fi scalizatória em UBS

A Comissão de Saúde da 
Câmara Municipal de Natal realizou 
uma visita fi scalizatória na Unidade 
de Saúde Básica (UBS) de Ponta 
Negra, nesta segunda-feira, 5.

A vereadora Carla Dickson 
(Pros), vice-presidente da comissão, 
destacou que a UBS avançou na 
qualidade de alguns serviços, mas 
segue defasado em outros.

“Observamos um progresso, 
especialmente nessa parte 
interior [da estrutura], como 
nos consultórios médicos e 
ginecológicos. Mas em relação à 
odontologia, não [nota-se avanço]”, 
avaliou a parlamentar.

Além de Carla Dickson, são 
membros da Comissão de Saúde 
da Câmara de Natal os vereadores 
Fernando Lucena (PT) – este, 
presidente da comissão; Franklin 
Capistrano (PSB); Preto Aquino 
(Patriota) e Cícero Martins (PSL).

José Aldenir / Agora RN

Vereadora Carla Dickson (Pros)

SEGUNDOS
EM QUINZE

Jean-Paul disse que vai 
assumir “sem rupturas”
O novo senador do Rio Grande do 
Norte, Jean-Paul Prates (PT), que 
assumirá o mandato renunciado 
por Fátima Bezerra (PT), afi rmou 
nesta segunda-feira, em entrevista 
à 96 FM, que pretende respeitar a 
plataforma herdada da recém-eleita 
governadora. Com quatro anos e 
um mês de mandato pela frente, 
ele adiantou que pretende assumir 
“sem qualquer ruptura”.

José Aldenir / Agora RN
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Fátima anuncia 
nomes da transição

NOVO GOVERNO

José Aldenir / Agora RN

Equipe será comandada pessoalmente pela 
governadora eleita do Rio Grande do Norte

A governadora eleita do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), anunciou os 19 nomes que vão 
compor a sua equipe de transição. 
Nesta terça, 6, todos – incluindo ela – 
se reunirão com o governador Robin-
son Faria (PSD) e integrantes de sua 
equipe no Centro Administrativo pa-
ra defi nir uma agenda de atividades.

A petista confi rmou que coman-
dará pessoalmente a equipe, que 
ainda contará com o vice-governador 
eleito, Antenor Roberto (PCdoB), e o 
suplente de senador Jean-Paul Pra-
tes (PT), que assumirá a vaga com a 
renúncia de Fátima do Senado. Os 
dois, ao lado do economista e asses-
sor parlamentar Raimundo Alves, 
formarão uma espécie de núcleo de 
coordenação de todo o trabalho, sob 
a supervisão da futura governadora.

“Nós temos pressa. Sabemos 
da grave crise que nosso Estado 
atravessa. Há crise em várias áreas 
fundamentais, como segurança e 
saúde. Então, estamos com pressa 
e estamos buscando fazer tudo em 
tempo hábil”, disse a senadora, em 
entrevista ao Jornal 96, da 96 FM.

Além de Antenor Roberto, Jean-

-Paul Prates e Raimundo Alves, a 
equipe de transição indicada por Fá-
tima Bezerra contém o deputado fe-
deral eleito Fernando Mineiro; o eco-
nomista Aldemir Freire, ex-diretor 
da unidade do IBGE no Rio Grande 
do Norte; o advogado Roberto Sérgio 
Linhares, ex-superintendente regio-
nal da Caixa Econômica Federal; a 
promotora de Justiça Érica Canuto; 
e o ex-secretário de Saúde na gestão 
de Rosalba Ciarlini Cipriano Maia. 

Governadora eleita diz ter “pressa”

Governadora eleita quer ajuda 
do Judiciário e do Legislativo

José Aldenir / Agora RN

A governadora eleita Fátima Be-
zerra (PT) vai se encontrar durante 
esta semana com os presidentes e 
membros da Assembleia Legislativa 
do Estado, do Tribunal de Justiça, 
Tribunal de Contas e do Ministério 
Público potiguar.

Com todos eles, terá um assunto 
em comum. A petista quer a ajuda 
de todos os poderes para que o Rio 
Grande do Norte consiga vencer a 
atual crise fi nanceira em que se en-
contra. Para isso, a senadora deseja 
repactuar a divisão de recursos no 
Estado.

“Vamos discutir a repactuação 
entre os poderes. A grave crise que 
Estado enfrenta se revela pelo fato 
cruel que é os servidores e aposenta-
dos não terem a garantia do salário 
em dia. Uma situação dessas exige 
esforços de todos. Superar essa crise 

é dever de todos os poderes, Judici-
ário, Legislativo e Executivo”, disse 
a futura governadora em entrevista 
ao Jornal 96, na 96 FM desta segun-

da-feira, 5.
Durante o governo Robinson Fa-

ria (PSD), causou polêmica a deci-
são do então presidente do Tribunal 
de Justiça do RN, desembargador 
Claudio Santos, que tentou repas-
sar R$ 100 milhões para que o Poder 
Executivo pudesse pagar salários 
de policiais militares que estavam 
atrasados. O dinheiro estava no cai-
xa do Judiciário. A devolução de re-
cursos acabou suspensa por decisão 
do Conselho Nacional de Justiça.

O encontro com o presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado 
Ezequiel Ferreira de Souza (PS-
DB), já ocorrerá nesta terça-feira, 
6, quando Fátima irá a Casa para 
tratar, também, do orçamento geral 
do Estado, relatado na Casa pelo de-
putado estadual Fernando Mineiro 
(PT), seu correligionário. 

Ezequiel Ferreira: aliado de Fátima

SEGUNDOS

EQUIPE DE TRANSIÇÃO

Bolsonaro prega unidade 
no País: “Mesmo barco”
Às vésperas de se reunir com 
autoridades federais em Brasília, 
o presidente eleito Jair Bolsonaro 
apelou para a unidade no País. 
Em mensagem publicada no 
microblog Twitter durante o fi nal de 
semana, o presidente eleito disse 
todos estão “no mesmo barco”. 
“Para colocarmos o Brasil no 
caminho da prosperidade é preciso 
compreender que todos estamos 
no mesmo barco, e que trabalhar 
para prejudicá-lo é prejudicar a si 
próprio”, escreveu Bolsonaro, que 
vai a Brasília nesta terça-feira, 6.

José Aldenir / Agora RN

1. Fátima Bezerra, senadora da República e governadora eleita, coordenadora dos 
trabalhos da comissão;

2. Antenor Roberto Soares de Medeiros, procurador do Estado e vice-governador eleito;
3. Raimundo Alves Junior, economista e assessor parlamentar do Senado;
4. Jean-Paul Terra Prates, suplente de senador, ex-secretário de Estado de Energia do 

Rio Grande do Norte e mestre em Planejamento Energético e Gestão Ambiental;
5. Fernando Mineiro, professor e deputado federal reeleito;
6. Arméli Marques Brennand, promotora de Justiça aposentada;
7. Roberto Sérgio Ribeiro Linhares, ex-superintendente regional da Caixa, advogado e 

especialista em Finanças e Mercado Financeiro;
8. Simone Gameleira Cabral, secretária executiva e coordenadora de Projetos 

Estratégicos da Câmara Municipal do Natal;
9. Alexandre de Oliveira Lima, engenheiro agrônomo e professor adjunto do 

Departamento de Gestão Ambiental da UERN;
10. Maria da Conceição Dantas de Moura, doutora em Sociologia pela UFRN, consultora 

do FIDA em Gênero, Etnia, Geração e Comunidades Tradicionais;
11. José Aldemir Freire, economista, ex-chefe da Unidade Estadual do IBGE no Rio 

Grande do Norte entre setembro de 2009 e fevereiro de 2018;
12. Érica Verícia Canuto de Oliveira Veras, promotora de Justiça, professora da UFRN e 

doutora em Ciências Sociais;
13. Getúlio Marques Ferreira, professor, engenheiro, especialista em Engenharia de 

Sistemas e mestre em Engenharia da Produção;
14. Luciana Targino de Almeida Cardoso, coordenadora da Assessoria de Planejamento 

da Assembleia Legislativa;
15. Carlos Eduardo Xavier, engenheiro da computação, mestre em Ciências de 

Engenharia de Produção pela UFRN e auditor fi scal do Estado;
16. Sandra Lúcia Barbosa Cavalcanti, economista e chefe de Unidade da Fiern;
17. Octávio Santiago Neto, jornalista, especialista em Gestão Pública e em Gestão de 

Projetos e Políticas Públicas e servidor de carreira da Assembleia Legislativa;
18. Henderson Magalhães Abreu, engenheiro agrônomo e ex-assessor parlamentar;
19. Francisco Canindé de França, professor da rede estadual de ensino;
20. Cipriano Maia de Vasconcelos, professor associado do Departamento de Saúde 

Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador do Núcleo de 
Estudos em Saúde Coletiva - UFRN.
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Carlos Eduardo, Agripino, Walter e mais 3 
levam multa de R$ 15 mil cada da Justiça

SHOWMÍCIO

José Aldenir / Agora RN

Todos eles foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral por participarem de um evento em 
Patu, no Oeste Potiguar, em 22 de julho que teve o pretexto de comemorar os 48 anos do prefeito

O juiz Almiro da Rocha Lemos, 
do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-RN), 
decidiu aplicar uma multa de R$ 
15 mil a seis políticos que partici-
param de um evento em Patu, no 
Oeste Potiguar, que foi caracteri-
zado como um “showmício”, que é 
proibido pela legislação eleitoral.

Foram condenados na ação o 
ex-prefeito de Natal Carlos Edu-
ardo Alves (PDT), que disputou o 
Governo do Estado; o senador José 
Agripino Maia (DEM), que concor-
reu a deputado federal; os deputa-
dos federais Walter Alves (MDB), 
que foi reeleito, e Antônio Jácome 
(Podemos), que concorreu ao Se-
nado; o deputado estadual reeleito 
Raimundo Fernandes (PSDB); e o 
prefeito de Patu, Rivelino Câmara.

Todos eles foram denunciados 
por participarem de um evento 
em Patu em 22 de julho que teve o 
pretexto de comemorar os 48 anos 
do prefeito. Na opinião do Ministé-
rio Público Eleitoral, com a qual o 
Judiciário concordou, o ato se asse-

melhou a um “showmício”, no qual 
as candidaturas dos envolvidos nas 
eleições de 2018 foram promovidas.

“A estrutura montada na praça 
central do município – grande es-
trutura de palco, bandas musicais, 
equipamentos de som, tendas, ca-
deiras e mesas –, o convite dirigido 
indistintamente à população – que 
acorreu ao evento em centenas ou, 

quiçá, milhares de pessoas –, a 
presença de inúmeros ocupantes 
de mandatos eletivos – a exemplo 
dos segundo a quinto representa-
dos – e, principalmente, o teor dos 
discursos propalados durante ele 
escancararam sua natureza políti-
co-eleitoral”, assinalou o Ministério 
Público.

No processo, as defesas de Car-

los Eduardo, José Agripino, Walter 
Alves, Antônio Jácome, Raimun-
do Fernandes e Rivelino Câmara 
negaram irregularidades. Eles 
afi rmaram que não houve pedido 
explícito de voto.

Em decisão do último dia 29 de 
outubro, o juiz Almiro Lemos de 
fato não identifi cou pedido explí-
cito de voto nas provas anexadas 
ao processo, mas os condenou pela 
realização de “showmício”.

“É inegável que não ocorreu 
tão somente a presença dos repre-
sentados no evento, mas um ver-
dadeiro comício em favor destes, 
sendo notório, ademais o caráter 
de ‘show’ do evento, no qual foi 
montado palco para apresentações 
musicais”, assinalou o magistrado, 
registrando que o evento teve apre-
sentações da banda Forró dos Três 
e de Cachorrão do Brega.

Nas falas destacadas pelo juiz, 
políticos se referiram a Carlos Edu-
ardo como “futuro governador” e 
teceram elogios mútuos, fazendo 
referência à campanha que viria.

Carlos Eduardo Alves (PDT), José Agripino Maia (DEM) e Walter Alves (MDB)

DIAS DIFÍCEIS

Vice-governador diz que Fátima vai 
herdar défi cit de quase R$ 2 bilhões

José Aldenir / Agora RN

O vice-governador Fábio Dantas 
(PSB), previu nesta segunda-feira, 
5, em entrevista ao programa Bom 
Dia Cidade, da 94 FM, dias difíceis 
para a gestão da governadora eleita, 
Fátima Bezerra (PT).

Dantas afi rmou que, ao contrá-
rio do início do governo Robinson 
Faria (PSD), em 2015 - quando o 
Estado contava com o oxigênio fi -
nanceiro dos recursos da Previdên-
cia dos servidores, da repatriação 
de ativos depositados ilegalmente 
por brasileiros no exterior e da com-
pensação previdenciária -, “Fátima 
não terá nada disso e, portanto, seu 
namoro com os eleitores será curto”.

O vice governador apontou que 
a futura administração estadual 
vai herdar um défi cit de quase R$ 
2 bilhões nas contas públicas. Se-
gundo o vice, a futura governadora 

terá de ser rápida ao negociar com 
que chamou de “matrizes salariais” 
representadas pelos poderes do Es-
tado que, apesar de estarem com os 
seus reajustes congelados, ainda re-
presentam o maior peso dentro dos 

gastos públicos.
“Apesar de a Paraíba ter 118 mil 

servidores contra 103 mil do RN (15 
mil a mais, portanto), o estado vizi-
nho gasta R$ 1,5 bilhão a menos por 
ano do que nós”, lembrou o vice.

Segundo Fábio Dantas (PSB), “namoro” de Fátima com eleitores vai ser curto

SEGUNDOS
EM QUINZE

Câmara recebe novo 
sistema de informatização
Assessores da Câmara de 
Natal estão recebendo curso de 
capacitação sobre a ferramenta 
SAPL – Sistema de Apoio ao 
Processo Legislativo. O SAPL é 
um software que visa informatizar o 
processo legislativo, simplifi cando 
as atividades dos parlamentares 
e dos servidores, além de 
proporcionar maior participação da 
população na produção legislativa. 
“Através do SAPL, todo o trabalho 
da Câmara estará disponível na 
internet”, diz Floriano Santos, 
coordenador legislativo.

José Aldenir / Agora RN
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jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM PINHEIRO

A indicação do juiz Sérgio Moro 
para o Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública é emblemática e estra-
tégica. Primeiro, por ser um nome de 
respeitabilidade junto à maioria da 
população brasileira, pelo trabalho que 
realizou no combate à corrupção e na 
defesa da ética e da moralidade, que 
lhe deu visibilidade e prestígio. Depois, 

por ser, certamente, o nome que o pre-
sidente eleito, Jair Bolsonaro, irá apre-
sentar ao eleitorado daqui a quatro 
anos para substituí-lo na Presidência 
da República. Tudo isso, dependendo, 
evidentemente, do desempenho do 
futuro governo que se inicia a partir de 
janeiro do próximo ano. Se o gover-
no do capitão do Exército, ungido ao 

Emblemática e estratégica

JOAQUIM Leitura rápida

cargo presidencial com grande apoio 
popular, não for bem, certamente tudo 
mudará e um outro personagem surgi-
rá no espectro da política nacional co-

mo aspirante ao posto mais cobiçado 
da República. Sérgio Moro entrou de 
férias nesta última segunda-feira para 
atuar na transição de governo. 

>> Posse coletiva. O governador 
Robinson Faria dará posse coletiva 
aos novos técnicos do ITEP que fo-
ram aprovados em concurso público. 
A solenidade acontece na manhã 
desta terça-feira na Escola de 
Governo no Centro Administrativo. 

>> Novo Livro. “Terra do Mar” 
é tema do novo livro de autoria 
do fotógrafo Fernando Chiriboga, 
que será autografado na próxima 
quinta-feira a partir das 18 horas. A 

exposição fotográfi ca permanecerá 
na galeria que fi ca no terceiro piso 
do Midway Mall. 

>> Surto de doenças. Dadá Costa, 
empresário da cachaça Samanaú, 
alerta as autoridades sanitárias 
sobre um surto de doença provocada 
por gatos na Ilha de Santana. Diz 
que os gatos estão dizimando os 
animais silvestres e provocando 
doenças à população que frequenta 
o local, em Caicó.

Mudar embaixada de Tel Aviv 
divide o Itamaraty

Os diplomatas se dividem em relação ao desejo do presidente 
Jair Bolsonaro de dar uma guinada pró-Israel no confl ito 
na Palestina, a começar pela transferência da embaixada de 

Tel Aviv para Jerusalém, seguindo o presidente americano Donald 
Trump. Muitos diplomatas apóiam a medida, mas outros temem 
que isso isole o Brasil e diminua sua estatura para a classe de 
países “anões diplomáticos”. Exatamente como o governo de Israel 
defi niu o Brasil quando Dilma era presidente.

1 >> Órbita dos outros
No Itamaraty, diplomatas 
advertem que de nada adianta sair 
da órbita de Cuba, como na era PT, 
e entrar na órbita dos EUA.

2 >> Próprias pernas
“O Brasil já é grande o sufi ciente 
para caminhar com as próprias 
pernas, mesmo ainda frágeis”, 
defende um experiente 
embaixador.

2 >> Países periféricos
Afora os EUA, somente países 
periféricos como Guatemala 
e Paraguai transferiram suas 
embaixadas para Jerusalém.

4 >> Chega de ‘coitadismo’
Só há democracia em Israel, na 
região. A mídia e países como o 
Brasil toleram prisões políticas e 
a censura prévia da imprensa da 
Palestina.

>> Estava escrito
Ex-ministro do Turismo de FHC e 
atual prefeito de Curitiba, Rafael 
Greca era apenas uma criança quando 
venceu um concurso da melhor 
redação estudantil sobre os 300 anos 
de Curitiba, a serem celebrados 
décadas depois. A redação vitoriosa foi 
colocada em uma urna, na Praça 29 de 
Março (data de aniversário da cidade). 
Muitos anos depois, em ato solene, Greca abriu a velha urna, dela retirou o papel 
e leu a própria redação – uma declaração de amor a Curitiba. 
Ele era o prefeito da cidade, em seu primeiro mandato.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ “É o que a 

sociedade faria, 
se consultada”

Ministro Luiz Fux (STF) sobre a 
indicação de Sérgio Moro para o 

Ministério da Justiça

>> ‘Uber do governo’ já 
economizou R$10,2 milhões
O TáxiGov, sistema como 
o aplicativo Uber criado 
pelo governo federal para 
evitar gastos com compra, 
manutenção e combustível de 
carros ofi ciais, gerou economia 
de R$10,2 milhões nos gastos 
com transporte de servidores, 
apenas este ano. Segundo 
dados do Ministério do 
Planejamento, houve redução 
de 60% em relação ao ano 
passado, incluindo o custo de 
carros desmobilizados com o 
uso do TáxiGov.

>> Medida inteligente
Com o TáxiGov, o governo 
não imobiliza recursos, e evita 
outros gastos inerentes aos 
veículos, incluindo perdas com 
depreciação.

>> Transparência
Com uso da tecnologia, 14 mil 
servidores e colaboradores 
realizaram mais de 250 mil 
“corridas”. Todas registradas e 
100% auditáveis.

>> Tudo na sua conta
Em 2017, o governo federal 
gastou R$328 milhões apenas 
com combustíveis e lubrifi cantes 
de carros ofi ciais. Não existia o 
TáxiGov.

>> Evangélicos no poder
O Ministério do 
Desenvolvimento Social, 
Família e Direitos Humanos, 
a cargo de Magno Malta, terá 
também áreas como Mulheres 
e Igualdade Racial. Todas 
elas tocadas por secretarias 
nacionais a serem confi adas 
a representantes das mais 
importantes correntes 
evangélicas do País.

>> Cabeças doentias
As cabeças doentias do PT que 
vêem teoria da conspiração 
em Sérgio Moro no Ministério 
da Justiça são as mesmas que 
atacaram Francisco Rezek, então 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, quando aceitou virar 
ministro das Relações Exteriores 
do governo Fernando Collor.

>> Grau Bolsonaro
O economista Roberto Padovani 
vê o mercado bastante empolgado 
com medidas e nomeações de Jair 
Bolsonaro na área econômica. É 
possível que se fale em breve em 
“grau de investimento”, diz.

>> História de superação
Empresária bem sucedida, Paula 
Belmonte vivia entre suas casas de 
Londres e Brasília, quando viveu 
a tragédia da perda de um fi lho. 
Voltou e mergulhou no trabalho 
social, na periferia do DF, que a 
arrebatou. Ao se dar conta, estava 
eleita deputada federal pelo PPS.

HUMBERTO

(Nelson Jr./SCO/STF/Divulgação
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Placas modelo Mercosul passam a ser 
comercializadas no RN ainda este mês

DETRAN

EBC / Reprodução

Novo mecanismo vai modernizar o registro de veículos e promete ser importante para coibir atos de 
clonagens; sistema informatizado também permite a fiscalização das empresas emplacadoras no RN

O Departamento Estadual de 
Trânsito do Rio Grande do Norte 
(Detran) espera iniciar a aplicação 
do padrão Mercosul nas placas de 
automóveis até o fi m do mês. A me-
dida prevê a modernização do re-
gistro de veículos e, com isso, coibir 
atos de fraudes e clonagens.

Com o início das atividades, o 
novo emplacamento será obrigató-
rio para veículos novos e transfe-
rência de propriedade, categoria, 
município ou estado.

A principal mudança da nova 
placa é que o equipamento não tem 
lacre de segurança ou tarjeta. A 
peça vem com um código de barra e 
também terá também um chip.

O novo sistema permite o con-
trole do estoque de placas veicu-
lares no Rio Grande do Norte. “Só 

poderão ser estampadas com auto-
rização do Detran. Com isso, nós 
teremos maior controle sobre os 

estoques das empresas que fazem 
o serviço do Estado”, justifi ca Hugo 
Victor Guimarães, subcoordenador 

de informática do Detran.
Há mais de quatro anos em 

planejamento, o modelo de empla-
camento do Mercosul vai começar a 
ser utilizado no Brasil. A peça traz 
bandeira do Brasil, do Estado do 
veículo, o brasão da cidade onde se 
realizou o emplacamento e um novo 
sistema alfanumérico. “Serão qua-
tro letras e três números”, detalha.

O valor da nova placa ainda 
não está defi nido no Rio Grande 
do Norte. Segundo o Detran, o 
custo do equipamento será defi ni-
do pelo mercado, ou seja, vai fi car 
nas mãos das empresas. “É o livre 
mercado. O valor é muito variável. 
A tendência é que não ocorra um 
reajuste”, diz Hugo Victor Guima-
rães. Em Natal, as placas variam 
entre R$ 120 e R$ 130. 

Sistema será obrigatório para novos veículos e transferências de propriedade
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Projeto da “Escola Sem Partido” é 
alvo de críticas de especialistas no RN

EDUCAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Matéria tramita no Câmara dos Deputados e visa proibir opiniões ideológicas, religiosas, políticas e de 
gênero dentro de sala aula; medida é vista como impedimento à autonomia da atividade docente

O projeto de lei da chamada Es-
cola sem Partido (PL 7180/14) será 
apreciado por uma comissão especial 
da Câmara dos Deputados nesta ter-
ça-feira, 6, em Brasília. A matéria 
visa proibir que professores da edu-
cação básica – de escolas públicas 
e privadas – promovam opiniões, 
concepções, preferências ideológicas, 
religiosas, morais, políticas e parti-
dárias na sala de aula.

O texto, que recebeu novos ar-
tigos esta semana, também pode 
incluir trecho determinando que o 
Poder Público não se intrometa no 
processo de amadurecimento sexual 
dos alunos e nem permita qualquer 
forma de discussão sobre as questões 
de gênero dentro das instituições.

A proposta é criticada pela ti-
tular da Secretaria de Educação de 
Natal (SME), Justina Iva, que ava-
lia o projeto como antidemocrático. 
“Querem transformar a escola como 
algo separado do mundo. Esta rea-
lidade está no entorno das cada de 
cada um de nós, na escola, e não há 
como obscurecer ou desconhecer a 
realidade”, diz a secretária.

Mesmo com o avanço na tra-
mitação do projeto na Câmara dos 
Deputados, a Secretaria Municipal 
de Educação não tomará medidas 

que interferirão na autonomia dos 
professores da rede pública de Na-
tal. “Não trabalhamos com a hipóte-
se de adotar isso. A autonomia dos 
professores há de ser assegurada. 
A escola há de ser um lugar em que 
a diversidade possa transitar com 
tranquilidade, e os temas divergen-
tes possam ser discutidos, debatidos, 
com respeito às opiniões dos indiví-
duos”, reforça.

O polêmico projeto de lei da “Es-
cola Sem Partido” começou a ganhar 
forças a partir de 2004. O objetivo 
da medida, desde o início das dis-

cussões, é combater uma hipotética 
“doutrinação de esquerda” dos pro-
fessores brasileiros. O texto analisa-
do pelos deputados federais delimita 
que o professor não favorecerá nem 
prejudicará ou constrangerá os alu-
nos em razão de suas convicções 
políticas, ideológicas, morais ou reli-
giosas, ou da falta delas.

Para o coordenador geral do Sin-
dicato dos Trabalhadores em Educa-
ção do Rio Grande do Norte (Sinte), 
José Teixeira, a iniciativa vai retirar 
a autonomia do professor em sala 
de aula. “Querem impor medo e a 

censura aos profi ssionais de educa-
ção. O projeto deveria ter um outro 
nome: Lei da Mordaça”, ataca.

Segundo ele, o projeto de lei é 
pernicioso para a educação brasilei-
ra. “A escola é para ser um ambiente 
plural. A função social é debater e 
discutir os confl itos sociais. É dever 
do professor apresentar as contradi-
ções históricas da nossa sociedade”, 
detalha.

O sindicalista defende a obra 
do educador e fi lósofo Paulo Freire 
(1921-1997), cujos escritos têm gran-
de infl uência na base curricular da 
educação brasileira, mas que, com o 
avanço do Escola Sem Partido, são 
vistos como responsáveis pela im-
posição de conteúdos considerados 
“ideológicos”. “Não há um livro de 
Paulo Freire que indique posiciona-
mento político. Mas é preciso dizer 
que Paulo Freire, através do seu tra-
balho, tem a preocupação de fazer 
com que o estudante tenha consciên-
cia da própria condição sócio-históri-
ca”, analisa José Teixeira.

O Agora RN tentou ouvir a 
Secretaria Estadual de Educação 
e Cultura (Seec), mas a titular da 
pasta, Cláudia Santa Rosa, só irá se 
manifestar sobre o assunto após a 
votação do projeto. 

Projeto de lei da “Escola Sem Partido” poderá ser votado no plenário este mês

Câncer de boca deve atingir 
14,7 mil novos casos no País

Hospital Walfredo Gurgel 
adquire 239 novos leitos

SAÚDE EQUIPAMENTOS

Reprodução / EBC Governo do RN / Divulgação

O Ministério da Saúde alerta 
para hábitos simples e saudáveis, 
como boa higiene, não beber e não 
fumar, que podem ajudar a reduzir a 
incidência da doença. Dados da pas-
ta revelam que o câncer de boca está 
mais presente entre homens e que 
70% dos casos são diagnosticados 
em indivíduos com idade superior a 
50 anos.

De acordo com o ministério, a 
doença afeta os lábios e o interior da 
cavidade oral. Dentro da boca, devem 
ser observados gengivas, bochechas, 
céu da boca e língua (principalmente 
as bordas), além da região embaixo 
da língua. A estimativa de novos ca-

sos de câncer de boca para 2018, se-
gundo o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), é de 14,7 mil, sendo 11,2 mil 
homens e 3,5 mil mulheres. 

O Hospital Monsenhor Walfredo 
Gurgel (HMWG) iniciou processo 
de aquisição para 239 leitos hos-
pitalares. A expetativa é de que os 
equipamentos sejam instalados em 
até 30 dias. Serão 204 camas para os 
quatro pavimentos de enfermarias 
e 35 elétricas para as Unidades de 
Tratamento Intensivo (UTIs).

A chegada dos equipamentos 
não irá abrir novas vagas para aten-
dimento. “Que fi que muito claro, 
não estamos criando novas vagas 
no hospital. Estas camas são para 
substituir as que estão atualmente 
em uso e que já não possuíam mais 
condições de abrigar um doente. As 

antigas estão todas em péssimo es-
tado de conservação”, diz a diretora 
geral do hospital, Maria de Fátima 
Pereira Pinheiro. 

Doença está ligada à falta de higiene Novas camas chegam ainda este mês
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Mais de 27 mil candidatos faltaram
no primeiro dia do Enem no Estado

José Aldenir / Agora RN

Primeiro dia de provas contava com 124 mil inscritos no Rio Grande do Norte, mas apenas 96,2 mil 
candidatos compareceram; exame foi marcado por polêmicas sobre o teor político das questões

Mais de 27 mil candidatos no Rio 
Grande do Norte não compareceram 
ao primeiro dia do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). As provas 
aplicadas no domingo, 4, também fo-
ram marcadas ainda por polêmicas 
sobre o teor político das provas nas 
redes sociais. 

A edição 2018 contou com 
124.047 estudantes potiguares ins-
critos, mas apenas 96.260 compare-
ceram, segundo dados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
o que representa uma abstenção de 
22,4%. No ano passado, o Estado 
registrou 159.486 inscrições. No 
primeiro dia de prova, foram regis-
tradas mais de 44 mil ausências, 
compareceram cerca de 115 mil. 

Após a realização do exame, 
muitos estudantes foram às redes 
sociais comentar o conteúdo polêmi-

co da prova. O professor de sociologia 
do curso Ciências Aplicadas Maria-
no de Azevedo explica que houve um 
enfoque nos temas relacionados aos 
direitos políticos e civis.

Segundo ele, a prova requereu 
pensamento crítico do candidato 
diante dos fatos atuais. “O exame 
tem um eixo refl exivo, que é a pro-
moção do pensamento crítico-refl e-

xivo, compromissado com o exercício 
político em torno dos direitos políti-
cos, civis, liberdades individuais e os 
caminhos da democracia como forma 
de construção de um espaço público 
ético, que consiga harmonizar as 
diferenças entre indivíduos e grupos 
sociais”, explicou Mariano.

O docente destaca alguns pontos 
atuais presentes no exame. “A prova 
de ciências humanas trouxe vários 
temas que confi rmam a predileção 
desta edição pelos direitos civis e 
políticos, como racismo, feminismo, 
democracia, autoritarismo político e 
teoria do Estado que discute a fun-
ção do Estado na formação da socie-
dade”, disse.

O segundo dia de Exame acon-
tece no próximo domingo, 11, com 
aplicação da segunda parte da prova 
com os conteúdos de ciências da na-
tureza e matemática.  

Abstenção no exame de 2018 foi menor que a registrada no ano passado 

Redação trouxe abordagem 
global, avalia especialista

FaçaEdu / Reprodução

As provas do Enem aplicadas no 
último domingo, 4, foram de lingua-
gens, códigos e suas tecnologias; de 
ciências humanas e suas tecnologias; 
além da redação, que abordou o tema 
“Manipulação do comportamento do 
usuário pelo controle de dados na 
internet”. Segundo a professora de 
redação do Centro Educacional Fa-
çaEdu, Raquel Brito, a edição deste 
ano trouxe uma abordagem global, 
diferente dos últimos anos, em que o 
exame apresentou temáticas relacio-
nadas ao contexto brasileiro.

Ela explica que os textos motiva-
dores abordaram a questão dos algo-
ritmos e o uso deles para o controle 
de dados na internet. “O aluno deve-
ria delimitar o tema em seu texto e 
apresentar uma refl exão acerca do 
uso desses dados para a manipula-
ção dos usuários da rede mundial de 
computadores”, disse Raquel.

De acordo com a docente, o aluno 
poderia usar táticas e fatos ocorridos 
para argumentar ao longo do texto. 
“Poderia ser utilizado estratégias ar-

gumentativas que não estavam nos 
textos motivadores. A exemplo disso 
tem-se as ‘fake news’ e o caso das in-
formações fornecidas para promover 
a candidatura de Donald Trump nos 
Estados Unidos”, concluiu. 

As questões de inglês trouxe-
ram surpresas, segundo o professor 
de inglês do Centro Educacional 

FaçaEdu, Carlos Henrique Soares. 
“Teve uma questão em que apare-
ciam dois textos, o que nunca havia 
ocorrido e que exigiu um pouco mais 
de atenção. Em outra questão foi tra-
balhada a temática do perigo de um 
Estado totalitário, assunto voltado à 
política”, declarou. 

Segundo o professor de ciências 
humanas do curso Ciências Aplica-
das, Mariano de Azevedo, a história 
e a geografi a tiveram questões de 
“conteúdos clássicos”, como a época 
medieval, Guerra Fria, era Vargas, 
regime militar, república liberal, 
geografi a da população, geografi a 
urbana, geopolítica e o retorno da 
geografi a física. No que se refere a fi -
losofi a e sociologia, Mariano destaca 
a redução nas teorias em si. “Ainda 
tivemos alguma coisa de teoria fi -
losófi ca, como questões da fi losofi a 
helenística e medieval. Foi abordado 
ainda citações de fi lósofos contempo-
râneos, usando mais suas refl exões 
para tematizar questões sociais re-
centes”, concluiu. 

Professora de redação Raquel Brito

SEGUNDOS
EM QUINZE

MEC eliminou 69 
candidatos do ENEM
Duas pessoas foram presas em 
Montes Claros (MG) por uso 
de ponto eletrônico no exame, 
segundo o Ministério da Educação. 
Além desses participantes, 69 
foram eliminados, dois por se 
recusarem a ser revistados 
por detector de metal e 67 por 
descumprimento das regras do 
edital, como ausentar-se antes 
do horário permitido, não atender 
orientações dos fi scais, entre 
outras. Neste ano, a aplicação do 
Enem conta com cinco vezes mais 
detectores de metais. Todos os 
banheiros passaram a contar com 
detectores. Além disso, todas as 
medidas de segurança da edição 
passada foram mantidas.

Hélvio Romero / Estadão
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Rio Grande do Norte ofi cializa 
regulamentação da energia solar

AGILIDADE

José Cruz / Agência Brasil

Com isso, a atividade passa a estabelecer procedimentos específicos do 
campo, que vem crescendo nos últimos anos, de forma ágil e sustentável

A energia solar fotovoltaica foi 
regulamentada no Rio Grande do 
Norte. A Instrução Normativa 001, 
de 01 de novembro de 2018, foi assi-
nada pelo diretor geral do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente (Idema), Rondinelle 
Oliveira, e publicada no Diário Ofi -
cial do RN na sexta-feira, 2.

  Com isso, a atividade tem regu-
lamentação própria, estabelecendo 
procedimentos específi cos do setor 
que vem crescendo nos últimos anos. 
A Instrução Normativa fornece de-
talhes para instrumentalizar o pro-
cesso de licenciamento e disciplinar 
como esse processo deve acontecer.

“A atividade fotovoltaica é viá-
vel ambiental e economicamente, 
porém, carecia de um marco regu-
latório, além de se constituir em 
uma oportunidade para quem quer 
empreender em solos potiguares. 
Criar a Instrução Normativa espe-
cífi ca para este setor é um avanço 
para nós, trazendo clareza no pro-
cesso de licenciamento, incentivo às 
cadeias produtivas dessa área, além 

da necessária segurança jurídica”, 
afi rmou o diretor geral do Idema, 
Rondinelle Oliveira.

A Instrução Normativa detalha 
o procedimento até então inexistente 
no Rio Grande do Norte, oferecendo 
diretrizes sobre o licenciamento 
deste setor. “Temos um potencial 
extraordinário em relação a outros 
estados que é a presença do sol qua-

se o ano inteiro, e esse é um fator 
bastante favorável para nós. Agora 
o empreendedor que queira investir 
nessa atividade terá um melhor di-
recionamento”, afi rmou a coordena-
dora do setor de Energias do Idema, 
Andréa Mércia Barreto. Agora é 
esperar investidores chegarem, uma 
vez que o aparato governamental foi 
desburcratizado e concluído. 

Com sol praticamente o ano inteiro, o RN será um grande produtor de energia

SOLIDARIEDADE

Campanha Papai Noel dos Correios 
inicia hoje na Casa da Indústria, às 9h

Sistema Fiern

A Campanha Papai Noel dos 
Correios 2018 será lançada terça-
-feira, 6, às 9 horas, no auditório Al-
bano Franco, da Casa da Indústria 
(Fiern), com apresentações culturais 
das crianças, leitura e entrega das 
cartinhas ao Bom Velhinho.

Como resultado da iniciativa dos 
empregados da empresa, a campa-
nha se consolidou, ao longo dos últi-
mos 29 anos, como uma das maiores 
campanhas natalinas do país. O ob-
jetivo da ação é responder às cartas 
das crianças que escrevem ao bom 
velhinho e, sempre que possível, 
atender aos pedidos de presentes 
daquelas que se encontram em situ-
ação de vulnerabilidade social. So-
mente nos últimos três anos, foram 
entregues mais de 30 mil presentes 
às crianças potiguares.

A campanha contempla estu-

dantes das escolas da rede pública 
(da Educação Infantil até o 5º ano 
do Ensino Fundamental) e de insti-
tuições parceiras, como entidades de 
assistência a crianças e adolescentes 
com defi ciência, casas de apoio e 
núcleos socioeducativos.Desde 2010, 
os Correios estabeleceram essas par-
cerias a fi m de trabalhar ações como 
o desenvolvimento da habilidade da 

redação de carta, o endereçamento 
correto e o uso do CEP.

Pelo 3º ano consecutivo o Sis-
tema Fiern sedia o lançamento da 
campanha; mobiliza os colaborado-
res para participarem; e este ano ce-
deu as instalações do Sesiclube, em 
Natal, para os Correios fazerem a 
triagem dos presentes arrecadados, 
para posterior entrega às crianças.

As cartas enviadas pelas crian-
ças são lidas e cadastradas pela 
equipe de ajudantes do Papai Noel. 
Em seguida, são disponibilizadas 
nas agências dos Correios. Os pa-
drinhos e madrinhas podem ler e 
adotar quantas cartinhas desejarem 
com o compromisso de retornar com 
os presentes até a data limite de 5 
de dezembro, para que haja tempo 
hábil para entrega dos presentes às 
crianças antes do Natal. 

Crianças pedem presentes em cartas

REDUÇÃO

Banco Central diminui 
projeção de infl ação 
para 4,4% este ano

A mediana das projeções dos 
economistas do mercado para a 
infl ação ofi cial em 2018 voltou a 
cair, agora de 4,43% para 4,40%, 
mostra a pesquisa semanal Focus, 
do Banco Central (BC), divulgada 
nesta segunda-feira. Para 2019, o 
ponto-médio das expectativas para 
a alta do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
manteve-se em 4,22%. 

Entre os economistas que 
mais acertam as previsões, os 
chamados Top 5, de médio prazo, 
a mediana para a infl ação ofi cial de 
2018 passou de 4,50% para 4,28% 
e de 3,97% para 3,82% em 2019. A 
mediana das projeções para o dólar 
no fi m de 2018 voltou a cair, agora 
de R$ 3,80 para R$ 3,73 no fi m de 
2018. No caso do próximo ano, no 
entanto, foi elevada de R$ 3,59 para 
R$ 3,75. 

Reprodução

Baixo consumo derruba infl ação

SEGUNDOS
EM QUINZE

Brasil contratou quase 230 
mil jovens no 1º semestre
O Brasil contratou, no primeiro 
semestre de 2018, exatos 227.626 
jovens aprendizes. Na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado, o número de admissões 
cresceu em diversas cidades do 
País: Itatiaia (RJ) teve 838,5% mais 
contratações; Itápolis (SP) teve 
618,2%; Palmeiras de Goiás (GO), 
516,7%; Pradópolis (SP), 509,1%; e 
São Manuel (SP), 427,3%.
Os dados constam no Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho. 

Dênio Simões/Agência Brasil 
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Faustão dá suposta alfi netada em 
Bolsonaro e manda recado de alerta

INDIRETA

Apresentador afirmou 
que Brasil precisa ser 
um país que cuida do 
meio ambiente

Ao anunciar que a atriz Chris-
tiane Torloni estava entre o júri ar-
tístico da Dança dos Famosos desta 
semana, Fausto Silva acabou man-
dando uma indireta para o presiden-
te eleito Jair Bolsonaro no domingo.

A atriz começou a falar sobre 
sua relação com o meio ambiente e 

Fausto aproveitou para fazer uma 
observação sobre a importância que 
os políticos deveriam dar à esse te-
ma. “Lembrando que um país que 
não cuida do meio ambiente, da na-
tureza, e principalmente da cultura, 
É um país sem alma”, comentou o 
apresentador. 

TV Globo / Reprodução

País pediu investimentos na natureza

A PRESIDENTE da ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA 
CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE-ADEPOL/RN, no uso de suas 
atribuições estatutárias e, 
CONSIDERANDO as determinações legais prescritas no artigo 144, 
§4º da Constituição Federal da República, bem como no artigo  90, 
§1º da Constituição do Estado de Rio Grande de Norte e no artigo 10, 
inciso II da Lei Complementar 270/2004;
CONSIDERANDO as inúmeras manifestações expressadas pelos 
Delegados de Polícia Civil do Rio Grande do Norte no intuito de elab-
orar uma lista tríplice sugestiva ao futuro Governo do Estado, dando 
início a uma indicação técnica e isenta para o cargo de Delegado Geral 
de Polícia;
CONSIDERANDO que o Colegiado de Delegados de Polícia é inte-
grado por todos os delegados de polícia de carreira em atividade que 
possui a função de eleger os membros do CONSEPOL e ainda opinar 
sobre matéria relativa à autonomia da Polícia Civil, além de outras de 
interesse do órgão, conforme art.27 e incisos da Lei Complementar 
270/2004;
CONSIDERANDO que o fortalecimento do Estado Democrático de 
Direito está intrinsicamente ligado à consolidação de instituições de-
mocráticas;
CONSIDERANDO que a autonomia administrativa da Polícia Civil 
trará maior efi ciência na gestão institucional e em consequência um 
melhor desempenho de sua atividade fi m voltada ao interesse públi-
co, contribuindo signifi cativamente para uma melhora na Segurança 
Pública;
RESOLVEM abrir o processo eletivo para formação de lista tríplice 
para indicação à função de Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado 
do Rio Grande do Norte.
Artigo 1º - A elaboração de lista tríplice para designação à função de 
Delegado-Geral da Polícia da Polícia Civil do Estado do RN está regida 
nos termos deste Edital.
Dos Candidatos
Artigo 2º.  Os Delegados de Polícia Civil integrantes da Classe Es-
pecial da carreira e que estejam em atividade na data de publicação 
deste edital, pelo fato de comporem o mais alto escalão da instituição, 
serão elegíveis para o cargo e concorrerão no processo eletivo para 
constituição de lista tríplice.
§1º. São inelegíveis os membros da comissão eleitoral e todos aque-
les delegados que tiverem sido condenados pelos crimes previstos no 
art. 1º inciso I, alínea “e” e “l”,  da Lei Complementar Federal n. 64/90 
alterada pela LC n. 135/2010 (Lei da Ficha Limpa),  em decisão transit-
ada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, bem como os 
que estejam afastados de suas funções por decisão judicial.
 §2º. A inelegibilidade prevista no parágrafo anterior não se aplica aos 
crimes culposos e àqueles defi nidos em lei como de menor potencial 
ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. 
§3º. Os Delegados de Polícia que tiverem interesse em não partici-
par do processo eleitoralpoderão solicitar sua exclusão da lista de 
elegíveis, por meio de requerimento simples, de próprio punho ou 
através do e-mail institucional para adepolrn@gmail.com, com o título 

“exclusão da lista de elegíveis”, até o prazo de 5 (cinco) dias após a 
publicação deste edital. 
§4º. No mesmo prazo do parágrafo anterior, qualquer Delegado inter-
essado poderá pedir a impugnação de um ou mais nomes constantes 
da lista de elegíveis publicada em anexo a esse edital, bem como 
serão aceitos pedidos de inclusão de Delegado elegível, cujo nome 
eventualmente não conste na primeira lista divulgada, desde que se-
jam atendidos os requisitos do caput desse artigo.
Da Comissão Eleitoral
Artigo3º A escolha dos membros da Comissão Eleitoral fi cará a cargo 
da Diretoria da ADEPOL e será composta por, no mínimo 3 e no máxi-
mo 5 delegados de políciaassociados, os quaisconduzirão o processo 
de elaboração da lista tríplice, em especial a homologação de candida-
turas, votação e apuração, velando pela integral aplicação de todas as 
normas estatutárias da ADEPOL e deste Edital.
§1º. Caberá à comissão eleitoral confi rmar a autenticidade do requer-
imento de exclusão, homologando em seguida a lista dos candidatos 
elegíveis
§2º. Qualquer ato da Comissão Eleitoral relacionado ao processo de 
elaboração da lista tríplice, praticado em desacordo com as normas 
deste Edital ou do Estatuto da ADEPOL/RN, seja por ação ou omissão, 
poderá ser desafi ado por recurso à Diretoria Executiva da ADEPOL/RN.
Da Homologação da lista dos Delegados de Polícia elegíveis: 
Artigo 4º- A Diretoria homologará a lista dos Delegados de Polícia 
elegíveis, até o dia 12/11/2018. 
§1º Homologada a lista dos elegíveis, a Comissão Eleitoral atribuirá 
números aos candidatos, pelo critério de ordem alfabética.
§2º. A lista homologada será divulgada no site da entidade e publicada 
em jornal de grande circulação. 
Da Campanha: 
Artigo 5º- Os candidatos homologados poderão apresentar ideias, 
projetos e propostasrelacionados ao pleito eleitoral, devendo encamin-
há-lospara o e-mail adepolrn@gmail.com, tendo como título “propos-
tas e projetos dos elegíveis”, até o dia 19/11/18, a partir de quando 
serão divulgados por meio das ferramentas de comunicação social da 
ADEPOL/RN.
Parágrafo único. Fica a cargo do candidato encaminhar suas propos-
tas, ideias e projetos por escrito ou através de mini-vídeo, de no máx-
imo 2 minutos.
Dos Eleitores: 
Artigo 6º- São eleitores todos os Delegados de Polícia do Estado do 
RN da ativa ou aposentados, independentemente de serem fi liados à 
ADEPOL/RN. 
Da Votação:
Artigo 7º. A votação dar-se-á no dia 21 de novembro de 2018, na sede 
da Adepol/RN, situada na cidade de Natal, no período compreendido 
entre 08h e 17h, e na Delegacia Regional de Caicó e Delegacia de 
Defraudações de Mossoró, no período compreendido entre 08h e 12h, 
locais onde estarão instaladas urnas coletoras dos votos.
Do Sistema de Votação 
Artigo 8º. A votação será realizada por meio de cédula, em escrutínio 

secreto, na qual os eleitores escreverão o nome e/ou número de até 3 
candidatos de sua preferência.
§1º. As cédulas serão confeccionadas pela ADEPOL/RN e conterão 3 
linhas, precedidas das letras a, b e c. 
§2º. Os eleitores deverão escrever, de forma legível, os nomes e/
ou números dos candidatos votados em cada linha da cédula e de-
positá-la em urna própria. 
§3º. Cada candidato poderá receber apenas um voto por eleitor.
Da Apuração
Artigo 9º. A apuração será realizada pela Comissão Eleitoral, no au-
ditório da ADEPOL-RN, logo após o encerramento da votação. 
§1º A Comissão Eleitoral registrará em listas a apuração, de votos váli-
dos e nulos, e deverá permitir a fi scalização pelos candidatos. 
§2º Serão considerados nulos os votos em candidatos inelegíveis, inin-
teligíveis, em duplicidade ou em branco. 
§3º A nulidade de algum voto expressado na cédula não invalidará a 
apuração dos outros. 
§4º O voto em duplicidade/multiplicidade consiste na indicação de um 
mesmo candidato mais de uma vez pelo eleitor. Ocorrendo duplici-
dade/multiplicidade, apena será contabilizado um voto por candidato.
 §5º O resultado da apuração deverá ser comunicado imediatamente 
pela Comissão Eleitoral à Diretoria Executiva da ADEPOL para registro 
em ata.
Da Divulgação do Resultado
Artigo 10. A presidente da Assembleia Geral receberá o resultado 
da apuração da Comissão Eleitoral e submeterá eventuais recursos 
à apreciação imediata a Diretoria Executiva da ADEPOL/RN para de-
cisão.
§1º. O resultado do processo eletivo será proclamado pela Assembleia 
Geral convocada especifi camente para este fi m, que ocorrerá no mes-
mo dia, às 18h,e tudo será registrado em ata. 
§2º. Proclamado o resultado da eleição pela Assembleia Geral, ca-
berá à Presidente da ADEPOL-RN a determinação para a sua divul-
gaçãoatravés das redes sociais da associação e pela imprensa local.
§3º A Presidente da ADEPOL/RN ofi ciará à Governadora eleita,suger-
indo-a os nomes indicados pela categoria em lista tríplice.

NÚMERO CANDIDATO ELEGÍVEL
01 Adriana Shirley de Freitas Caldas
02 Adson Kepler Monteiro Maia
03 Alexandre Coutinho de Moura Guedes
04 Alzira Veigade Medeiros
05 Ana Claudia Saraiva Gomes
06 Antonio Caetano Baumann de Azevedo
07 Antonio Pinto
08 AntonioTaveira de Farias Neto
09 AntonioTeixeira dos Santos Júnior
10 Ben-Hur Cirino deMedeiros
11 Carlos Alberto deQueiroz
12 Cristiane Magalhães Ribeiro
13 Elias Nobrede Almeida Neto
14 Eloi Carvalho Xavier
15 Fabio Rogerio Silva
16 Francisco Edvan de Queiroz
17 Francisco Jodelci PinheiroBorges
18 Frank José Albuquerque Silva

NÚMERO CANDIDATO ELEGÍVEL
19  Fábio Fernandes de Souza
20 Genézio Antônio de Menezes Júnior
21 Gustavo André Leite Santana
22 Ilzeny Mariade Morais
23 Inácio Rodrigues Lima Neto
24 Johnson Kriecer doVale Peixoto
25 Jorge Augusto Lobo do Nascimento
26 Jose Antonio da Silva Junior
27 Josenilda Maria Santos Costa de Oliveira
28 Josiel Pereira da Silva
29 José Carlos de Oliveira
30 José Claiton Pinho de Sousa
31 José Francisco Correia Júnior
32 João Bosco Vasconcelos de Almeida
33 Julio Antonio Rocha
34 Julio Cesar Barbosa da Costa
35 Luiz Gonzaga de Pontes Lucena
36 Marcel George daSilva Pina Gouvêa

NÚMERO CANDIDATO ELEGÍVEL 
37 MarceloMarcosAlves deLima
38 Marcus Dayan Pereira Teixeira de Vasconcelos
39 Marcus Venicius Cordeiro de Arruda
40 Maria do Carmo Alves Macedo
41 Matias Laurentino dos Santos Filho
42 Natanion deFreitas
43 Odilon Teodósio dos SantosFilho
44 Olegário César de Mendoza Júnior
45 Osmir de Oliveira
46 Olávio Ferreira Chaves Filho
47 Pedro Paulo Falcão
48 Raimundo Rolim de Albuquerque Filho
49 Renata Lúcia Cunhade Carvalho Sudário Prado
50 Renato da Silva Oliveira
51 Roberto Claudio Rodrigues Moura
52 Stenio Pimentel França Santos
53 Vanderley Alves Pereira
54 Vicente Gomes da Costa Filho
55 Virginia Karla Gomes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA INDICAÇÃO DO DELEGADO GERAL DE POLÍCIA

ANEXO I (COMISSÃO ELEITORAL)
José Viera de Castro
Ricardo Ferreira de Brito
Renê Silva de Souza Lopes
Suerda Valéria M. de A. Cruz
Anderson Dutra Tebaldi
ANEXO II (CRONOGRAMA DOS ATOS DO PROCESSO 
ELEITORAL)
06/11 Publicação do edital
12/11 Publicação dos elegíveis e início do envio de propostas
19/11 prazo de encerramento do envio de propostas
21/11 votação e apuração
22/11 publicação dos eleitos na imprensa e redes sociais

ANEXO III (LISTA DOS ELEGÍVEIS)

PAOULLA BENEVIDES MAUÉS DE CASTRO
Presidente da ADEPOL/RN
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

““Educar uma 
pessoa apenas no 

intelecto, mas não 
na moral, é criar 

uma ameaça à 
sociedade”

(Theodore Roosevelt)

>> Explosão solar. 
A NASA captou uma 
enorme proeminência 
solar, registrada pelo 
satélite Solar Dynamics 
Observatory desde o 
último dia 25. A dimensão 
do fenômeno (que é 
inexplicável) se estende por 
80 milhões de milhas, mais 
de dez vezes o diâmetro 
da Terra, que é pouco 
mais de 7,9 milhões de 
milhas. Os cientistas não 
sabem como ocorrem as 
proeminências, apenas que 
saem da superfície para a 
coroa, a aura de plasma que 
circunda o Sol e que irradia 
luz e calor no nosso planeta.

A carta de morte de Baudelaire

No soneto “Remorso Póstumo”, 
do clássico As Flores do Mal, o poeta 
francês Charles Baudelaire expressa 
o sentimento mórbido e depressivo 
não raramente encontrado ao longo 
da sua obra. Quem por acaso perce-
ber Augusto dos Anjos ali, o parai-
bano tinha 17 anos quando morreu 
o parisiense.

Vamos lá ao trecho do soneto, 
que apesar de romântico se derrama 
em linhas fúnebres: “O túmulo que 
tem seu confi dente em mim / Porque 
o túmulo sempre há de entender o 
poeta / Na insônia sepulcral destas 
noites sem fi m”. É Baudelaire em 
estado puro de angústia no vazio 
aberto por mil problemas.

Acumulou em vida todos os fra-
cassos e sentimentos de ausência, 
sofria colapsos oriundos de uma he-
miplegia que lhe paralisava parte do 
corpo, além de ter contraído a sífi lis, 
tão comum no nosso legado lusitano. 
Morreu sem ver uma edição de As 
Flores do Mal, referência para mi-
lhares de poetas depois.

Por várias vezes ensaiou se ma-
tar, uma alternativa radical para 
escapar dos problemas familiares, 
das constantes e corrosivas críticas 
literárias, da falta de dinheiro e do 
alcoolismo que adquiriu a partir de 
tudo isso. Aos 24 anos apenas, bus-
cou na ponta de um punhal o fi m de 
todos os seus martírios.

A fracassada tentativa de sui-
cídio foi em 1845, três anos após 
ter conhecido a dançarina haitiana 
Jeanne Duval, que se tornaria sua 
amante e musa, devidamente retra-

tada numa tela do pintor Édouard 
Manet. Ao praticar o improvisado 
haraquiri ocidental, Baudelaire fez 
uma carta de despedida.

Ele começa a missiva usando 
um dos sobrenomes utilizados pela 
mulher, Lemer (ela usava também 
Lemaire e Prosper, não se sabe o 
mais certo): “Quando, Jeanne Le-
mer, te entreguem esta carta, estarei 
morto”, diz o poeta, que ao longo da 
despedida escreve coisas como “hor-
ripilante inquietude”.

Num trecho, dizia ser “insupor-
tável tanto a fadiga de dormir quanto 
a de despertar”, num claro quadro de 
vazio na alma que lhe contaminava 
o corpo. A carta era uma versão crô-
nica dos tantos versos que cantavam 
seu desconforto. Se o punhal falhou, 
coube à sífi lis o golpe certo matando-
-o dois anos depois.

Passados 173 anos daquela pu-
nhalada, a carta do poeta para sua 
musa apareceu numa casa de leilão 
em Paris, sua terra natal. Um cole-
cionador arrebatou o manuscrito por 
234 mil euros, um valor que Baude-
laire jamais imaginou ganhar em 
vida. O preço foi três vezes maior do 
que o avaliado.

Juntamente com a carta do 
quase suicídio, foram arrematadas 
também outras cartas, enviadas 
a Charles Baudelaire por fi guras 
como Victor Hugo, Delacroix e Ma-
net, além de alguns poemas que ele 
remeteu ao então seu editor Auguste 
Poulet-Malassis. Que as fl ores do 
mal ou do bem nunca parem de ger-
minar.

>> Ou dá ou desce. Um atento 
observador das contas públicas 
me disse que a governadora 
eleita Fátima Bezerra não terá 
tempo para a lua-de-mel com 
os servidores. E que se quiser 
manter a folha em dia terá que 
buscar alternativas de receita, 
como privatizar algumas 
estatais, começando pela Caern.

>> Balanço cultural. O 
presidente da Fundação José 
Augusto, jornalista Amaury 
Junior, será o entrevistado da 
quarta-feira no programa Bom 
Dia Cidade, na 94 FM. Vai fazer 
um balanço dos investimentos do 
governo na cultura e anunciar 
inaugurações, como a Biblioteca 
Pública e o Teatro Lauro Monte, 
em Mossoró.

>> Fundação 2019. Nas rodas 
culturais, comenta-se sobre 
os nomes do ator Rodrigo Bico 
e do poeta Crispiniano Neto 
como prováveis escolhas de 
Fátima Bezerra para dirigir 
a Fundação José Augusto. 
Ambos já passaram por lá. Mas 
há quem aposte no perfi l da 
jornalista e produtora Mary 
Land Brito.

>> De olho em 2020. Seguindo 
com a série de notas sobre 
conversas e costuras visando a 
eleição municipal, destaco hoje o 
nome do advogado Arthur Dutra, 
mais uma opção do partido 
Solidariedade e que foi candidato 
a deputado federal. Uma possível 
candidatura a prefeito seria 
como antagonista ao PT.

>> Champions League. 
Os jogos de hoje na Europa, 
alguns com transmissão ao 
vivo no Brasil pelos canais 
TNT e Space: Inter de Milão x 
Barcelona, Mônaco x Brugge, 
Atlético Madrid x Borussia, 
Tottenham x PSV, Zvezda x 
Liverpool, Nápoli x PSG, Porto x 
Lokomotiv Moscou, Schalke 04 x 
Galatasaray.

O socialismo do século 21 
fracassou.

(Sebastián Piñera)

Só digo uma coisa, toda 
resistência queima.

(Max Revoredo)

Bloqueei 92 fanáticos 
no Twitter. Meta é 

defenestrar os priziacas.

(Rubens Lemos Filho)

PICARDIA NAS REDES



13SOCIALTERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br06.11.2018

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do jornalista José Simão: “Escola 
Sem Partido fez muito sucesso em 
três ‘democracias’: China, Cuba e 
Irã!”;

...do blog The Intercept Brasil: 
“A condição de super-herói 
do combate à corrupção foi 
colocada em xeque. Sergio Moro 
topou integrar o governo de 
um presidente que recebeu 200 
mil da JBS e encaminhou esse 
dinheiro para o PP, partido mais 
enlameado pela Lava Jato”;

...do jornalista Chico Pinheiro: 
“Árabes reforçam alerta de 
retaliação comercial caso governo 
transfi ra a embaixada em Israel”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Preparativos para 2019
A bancada parlamentar federal do 
Rio Grande do Norte defi niu na 
última quarta-feira, 31, a destinação 
das emendas coletivas para o 
Orçamento da Geral da União de 
2019. Durante a reunião em Brasília, 
cada parlamentar apresentou uma 
sugestão e seis emendas foram 
defi nidas consensualmente.

>> Contemplados
A bancada optou que, dos R$ 
169 milhões do valor disponível 
para emendas impositivas, serão 
destinados para a Educação R$ 
20 milhões; Saúde R$ 30 milhões; 
Segurança Pública R$ 40 milhões; 
Segurança Hídrica, sendo R$ 50 
milhões para a Barragem de Oiticica 
e R$ 5 milhões para o  Ramal 
do Apodi.  Já para a capital do 
estado serão direcionados R$ 24,6 
milhões que serão utilizados para a 
construção do Terminal Turístico da 
Redinha.

>> Garantia
De acordo com coordenador da 
bancada federal, deputado Felipe 
Maia, “a bancada concentrou as 
emendas impositivas nas principais 
áreas de interesse e anseio dos 
potiguares e, por serem impositivas, 
o recurso sairá, diferente de anos 
anteriores em que não havia essa 
certeza ”, comentou.

>> Mercado
A Invasão Pet RN, evento que já se 
tornou uma tradição no mercado 
pet da cidade, realizará sua 5ª 
edição no próximo sábado, 10, 
na Leroy Merlin.  O evento tem 
o objetivo de oferecer atrações de 
lazer que acolham toda a família, 
como também ser uma vitrine para 
empreendedores da área, oferecendo 
produtos de qualidade com preços 
acessíveis.

>> Fest Bossa & Jazz em Pipa
O Fest Bossa & Jazz, marcado de 
13 a 16 de dezembro, já anunciou a 
primeira atração para a edição 2018, 
em Pipa. A banda Blues Etílicos 
é uma das confi rmações para o 
novo formato do evento. Serão em 
média 10 pockets shows por noite, 
distribuídos em polos na avenida 
principal e também pela rua do Céu. 
Haverá também polos no período 
da tarde nos bares da praia do 
centro.Ainda estão garantidas as 
Jam Sessions, ofi cinas e workshops 
gratuitos.

Imperdível: a arquiteta 
Nadiedja Melo aceitou o 
convite e desafi o do programa 
Cotidiano, da TV Tropical 
(afi liada Rede Record), para 
dar dicas sobre rápidas 
reformas para mudar o 
visual da residência para o 
fi m do ano. Nadiedja gravou 
dicas para mostrar as cores, 
revestimentos, papel de 
parede e pisos, além de outros 
produtos que podem dar 
um toque diferente no lar. A 
matéria vai ao ar no sábado, 
dia 10 de novembro, a partir 
das 14h, com apresentação da 
jornalista Kaline Mesquita

Tendo como 
cenário o belo hotel 
Bupitanga, na Pipa, 

o casal Bia e Tiago 
festejou a união em 

grande estilo. Ela 
usando vestido de 

noiva assinado por 
Helô Rocha

No encontro entre o 
presidente da Fiern, 
Amaro Sales, e a 
governadora eleita 
Fátima Bezerra, 
muitos sorrisos 
e a promessa de 
cooperação mútua

Augusto Bezerril e Sheila  Morais no espaço SD por Sheila Morais no 
Minas Trend

>> Posse
O presidente do Sistema Fiern, Amaro 
Sales, e o ex-presidente da instituição 
Flávio Azevedo, foram empossados 
na terça-feira, 30, na Diretoria da 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI): Amaro Sales no cargo de 1º 
diretor secretário; e Flávio Azevedo, 
no de Diretor. A posse ocorreu durante 
9ª reunião da CNI, em Brasília. O 
empresário Robson Braga de Andrade 
foi reeleito em votação unânime no dia 8 
de maio de 2018, para o período de 2018 
a 2022. 

>> No comando
A governadora eleita Fátima Bezerra 
anunciou em seu Twitter nesta segunda-
feira que participará pessoalmente 
da  transição entre a gestão Robinson 
Faria, que se encerra, e a sua, que se 
inicia. Será a própria Fátima Bezerra, 
aliás, que coordenará a equipe, sob 
o auxílio direto do vice-governador 
eleito Antenor Roberto, do economista 
e futuro senador Jean-Paul Prates; e 
do economista e assessor parlamentar 
Raimundo Alves Jr.  Na tarde de ontem, 
foram divulgados os nomes dos demais 
membros da equipe de transição.

>> Cooperação
Falando nisso, em visita de cortesia ao 
Sistema Fiern, ontem, a governadora 
eleita ressaltou o diálogo propositivo com 
presidente da entidade, Amaro Sales. 
“Vamos dialogar e seremos verdadeiros 
parceiros do setor produtivo do estado”, 
disse Fátima. “Estamos aqui para 
colaborar com o RN”, completou Amaro 
Sales.

Cedida

Cedida

Instagram / Reprodução

Twitter / Reprodução
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Viviane Araújo roubou a cena 
durante ensaio do Salgueiro. A 
atriz apostou em um look verme-
lho sexy e ousado. Sempre muito 
simpática, a morena fez a alegria 

da comunidade.
Viviane posou para fotos e 

sambou muito, mostrando estar 
prontíssima para o Carnaval de 
2019. 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Há chance de dar uma virada na carreira 
ou resolver um problema e pôr fi m em suas 
preocupações. Se deseja mudar o visual, a hora 
é essa. Clima quente e sedutor no romance.

Você vai conseguir o que quiser com seu charme 
e simpatia. A Lua indica uma boa fase para 
ganhar dinheiro. Pode faturar com algo feito em 
casa. A dois, controle a possessividade.

Seu signo está mais ambicioso e você vai lutar 
com unhas e dentes pelo que quer. Pode fazer 
uma sociedade ou parceria vantajosa ao longo 
do dia. Há boas chances de iniciar um namoro.

Você pode tomar decisões importantes para a 
família no início do dia. Ouça seus instintos. Os 
astros vão renovar a sua autoconfi ança e sua 
determinação. 

Vai encarar o dia com entusiasmo e fará o que 
puder para cumprir as tarefas, ainda mais se 
estiver sonhando com uma promoção. Na união, 
mostre que é parceiro(a) para o que der e vier.

Trabalhar em equipe será uma ótima opção 
no início do dia. Depois, pode precisar de mais 
silêncio para se concentrar. Respeite o desejo 
de se isolar. 

Assuntos do lar ou família vão exigir sua atenção 
no início do dia. Bom astral para mudar de casa 
ou iniciar reforma. Pode se dar bem em jogos e 
sorteios. A dois, fase romântica e carinhosa.

Pode pinta uma boa oportunidade de promoção 
no emprego: não deixe escapar! Conte com os 
amigos para o que precisar. Aceite convites para 
sair, conhecer gente nova e paquerar.

Notícia de alguém querido pode alegrar o seu dia. 
Você também pode fazer um acordo ou negócio 
bem importante. Sinal verde para se reconciliar com 
alguém. Conversas esclarecedoras no romance.

Fase de realizações para você. Concentre-se na 
carreira e em tudo que possa contribuir com o 
seu progresso. No amor, você será exigente e só 
dará chance a quem provar que merece.

Transformações importantes devem agitar a sua 
vida neste início de semana. Sinal verde para mudar 
o visual. A Lua realça sua sensualidade e seu 
charme vai atrair como ímã. Clima quente a dois.

Você pode faturar uma grana com um serviço 
extra, um novo emprego ou ao assumir novas 
responsabilidades no emprego. A Lua deixará 
você mais extrovertido(a), o que deve animar.

Últimos capítulos. Resumos não divulgados pela emissora.
SEGUNDO SOL

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)

Tonho ameaça Américo, que decide fi car em Rosa Branca. Isabel reclama ao ver Edméia/ Grace com Priscila. 
Isabel briga com Edméia/ Grace por ouvir sua conversa ao telefone. Cris apresenta Américo para o elenco como 
seu pai e Alain não gosta. Edméia/ Grace tenta aconselhar Alain, que se afasta rapidamente.

ESPELHO DA VIDA

Emílio ameaça Marocas. Betina contrata Igor. Elza confessa que estava mancomunada com Emílio e aceita 
se unir a Carmen e Vanda para descobrir as armações do advogado. Cecílio resgata um dos colchões que 
Coronela incendiou, sem saber que era de Teófi lo.

O TEMPO NÃO PARA

Viviane Araújo usa look sexy e 
ousado em ensaio do Salgueiro

PRÉ-CARNAVAL
Anderson Borde / AgNews

Atriz apostou em look vermelho. Simpática, a morena fez alegria da comunidade
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

HOTELARIA CONSTRUÇÃO GOSTOSA LTDA, CNPJ: 07.305.252/0001-26, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada- L.S, para um Condominio Residêncial e Hotel ( Uso 
Misto), com Àrea 1,0ha, 135uh, Localizada Av. Monsenhor Antonio Barros, 13-A, Praia de Cumuru-
pim, Nísia Floresta-RN.

SERGIO BOFFA PEDRO
SÓCIO-PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO PERAÇÃO

ADRIANA M. DA SILVA – ME ( MARINAS LITORAL SUL), CNPJ: 06.991.823/0001-02, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Regularização Operação, para Marina 
com Pieres de Acesso Rampa em Alvenaria, Localizada Rua Pirangi do Sul, 13-A, Pirangi do 
Sul, Nísia Floresta-RN.

ADRIANA MARIA DA SILVA
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JOANA D´ARC DE ALMEIDA BEZERRA CARVALHO, inscrita no CPF/MF nº 915.658.124-
68, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte- Idema, a Licença de Regularização de Operação - LRO para o funcio-
namento de uma unidade familiar, localizada na Rua Projetada, Lote 06, Quadra 04, Loteamento 
Enseada dos Saveiros, Comunidade de Caraúbas, município de Maxaranguape-RN.

Joana D´arc de Almeida Bezerra Carvalho
Proprietária

POSTO PORTAL DO MIRANTE LTDA 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

POSTO PORTAL DO MIRANTE LTDA , CPF: 31.422.789/0001-00 torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA) a Licença de Instalação (LI), para um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos para 
Automotores localizado na Rua PROJETADA, 01 SN LOTEAMENTO CAPELA SÃO JOSÉ CEP: 
59.290-998 PAJUÇARA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

JOSUE AMORIM CUNHA
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

CAMAPODI AQUICULTURA LTDA - EPP, CNPJ: 28.432.328/0001-04, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a  Licença Regularização de Operação, para Projeto Carcinicultura, com Àrea de Produção 
13,59ha, Localizado Sitio Baixa Fechada e Espinheiro, Zona Rural, Apodoi-RN.

LEONARDO FONTES AMORIM
SOCIO-ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

REAVISO DE LICITAÇÃO Nº 038/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 572/2018

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público o 
reaviso, bem como, que irá realizar novamente licitação no dia 21/11/2018 às 08h30min na sede da 
Prefeitura Municipal. O referido procedimento faz-se necessário em virtude de 2 (duas) chamadas 
anteriores terem sidas (deserto e fracassado). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA JOSÉ DA PENHA SOUZA, 
(CONVÊNIO Nº 703262/2010-FNDE/MEC), COM CONTRA PARTIDA DO NO MUNICIPIO AFONSO 
BEZERRA/RN. Encontra-se à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça Jose 
Varela, nº 78, Centro, o edital na integra.

Jesiel André Faustino da Silva
Pregoeiro Municipal.

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Aviso

Assessor de Licitações e Contratos

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações 
e Contratos, torna público que realizará em 23 de novembro de 2018, às 10h00 horas (horário 
de Brasí l ia) ,  l ic i tação para o objeto acima especi f icado (Protocolo SEI N° 
03210141.000095/2018-43. 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 06 de 
novembro de 2018, no horário das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas, até às 10h00 
horas do dia 23 de novembro de 2018. Informações pelo telefone nº. (84) 3232-4178 ou 
cpl@caern.com.br.

COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA 
MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP,

Crizóstimo Félix de Lima Souza

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

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Natal/RN, 05 de novembro de 2018.

INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0189/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0190/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de motocicletas, conforme Termo de 
Referência e Ordem de Licitação nº 6051/2018 – DA.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e 
Contratos, torna público que realizará em 27 de novembro de 2018, às 10h00 horas (horário de 
Brasília), licitação para o objeto acima especificado (Protocolo SEI N° 03210386.000164/2018-
46. O Edital com as especificações e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados no 
site www.caern.rn.gov.br, na aba “transparência”, no link licitações no Portal RN COMPRAS e no 
www.comprasnet.gov.br, ou na Av. Senador Salgado Filho, n.º 1555, Tirol, Natal/RN, na 
Assessoria de Licitações e Contratos a partir do dia 07 de novembro de 2018, no horário das 
07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas, até às 10h00 horas do dia 27 de novembro de 2018. 
Informações pelo telefone nº. (84) 3232-4178 ou cpl@caern.com.br.

Natal/RN, 05 de novembro de 2018.
Crizóstimo Félix de Lima Souza

Aviso

Assessor de Licitações e Contratos
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Natal inicia planejamento para início 
dos Jogos Escolares da Juventude

EVENTO

Wander Roberto / Exemplus / COB

Novo modelo da etapa nacional traz para Natal mais de 5 mil atletas de todo o Brasil para a disputa 
em 14 modalidades esportivas; evento também contatá com a participação de delegação do Japão

O Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) está em Natal para organi-
zar a maior etapa já realizada dos 
Jogos Escolares da Juventude, que 
acontecerá entre os dias 12 e 25 de 
novembro. A principal competição 
estudantil do País terá a participa-
ção de mais de 5 mil atletas dos 26 
estados brasileiros, além do Distrito 
Federal e uma delegação do Japão.

O Centro de Convivência do 
evento, em Ponta Negra, vai receber 
pela primeira vez atletas das duas 
categorias de idade - 12 a 14 e 15 a 
17 anos, de 2.136 escolas de todo o 
Brasil. Além das competições, diver-
sas atrações culturais e educativas 
farão parte do evento.

“A expectativa para a etapa 
nacional é muito boa. O COB, o Go-
verno do Rio Grande do Norte e os 
estados participantes estão se pre-

parando para entregar um excelente 
evento, que permitirá uma experi-
ência inesquecível para a juventude 
esportiva brasileira e também para 

delegação do Japão”, disse André 
Mattos, coordenador geral dos Jogos 
Escolares.

A delegação japonesa contará 

com 23 pessoas, entre atletas, trei-
nadores e ofi ciais de quatro cidades 
que irão receber os atletas brasilei-
ros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
em 2020: Hamamatsu, Sagamihara, 
Saitamanisa e Chuo. 

A etapa nacional terá 14 modali-
dades em disputa. Além das quatro 
coletivas - basquete, futsal, handebol 
e vôlei -, também serão realizadas 
disputas de atletismo, badminton, 
ciclismo, ginástica rítmica, judô, na-
tação, tênis de mesa, vôlei de praia 
(apenas na categoria 15 a 17 anos), 
xadrez e wrestling.

Para organizar a classifi cação 
das equipes dos esportes coletivos, 
durante três semanas de setembro 
uma caravana do COB passou por 
Natal, Manaus (AM) e Joinville (SC), 
sedes das três etapas regionais do 
novo formato dos Jogos Escolares. 

Natal promove os Jogos Escolares entre os dias 12 e 25 de novembro

Real Jampa fatura a Copa 
Nordeste de Futebol Society

Tite assume erros e vê Copa 
América como “obrigação”

DISPUTASELEÇÃO

Canindé Pereira / ReproduçãoJosé Aldenir / Agora RN

Natal recebeu no último fi m de 
semana a primeira etapa da Copa 
Nordeste de Futebol 7, popularmen-
te conhecido como Futebol Society, o 
Fut7 Nordeste. Ao todo, 19 equipes 
de cinco estados participaram da 
disputa. O time Real Jampa, de João 
Pessoa (PB), foi o campeão.

Na grande fi nal, disputada na 
tarde de domingo, 4, no espaço o 
Dunas Esportes, o favorito ABC, que 
trazia a vantagem da invencibilida-
de, enfrentou o único time de fora do 
Rio Grande do Norte que passou pa-

ra a fase fi nal, os paraibanos da Real 
Jampa, que fi zeram uma campanha 
de recuperação no certame.

No tempo normal, ABC e Real 
Jampa empataram em 2 a 2. A deci-
são foi para os shoot-outs. 

Nos tiros livres, o herói foi o 
goleiro Daniel, do Real Jampa, que, 
mesmo jogando no sacrifício, parou 
a cobrança do camisa 10 abecedista 
Pipoca, garantindo o título para os 
paraibanos e a vaga na próxima eta-
pa, confi rmada para março de 2019 
em João Pessoa. 

O técnico Tite admitiu nesta 
segunda-feira que cometeu erros 
na Seleção Brasileira. Sem ser mais 
específi co, o treinador que assumiu a 
equipe em 2016 e a levou às quartas 
de fi nal da Copa do Mundo deste ano 
comentou que teve falhas ao longo 
deste processo, mas não sem tentar 
corrigi-las.

“Eu errei e vou continuar erran-
do, sou ser humano. Mas quando há 
diagnóstico de erro, observação de 
ideias que podem ser melhoradas, 
isso vai acontecer. Tenho outros er-

ros e defeitos, mas este, de insistir no 
erro, não”, declarou em entrevista à 
ESPN Brasil.

Ciente dos erros que cometeu, 
Tite quer aprimorar o trabalho até 
a Copa América de 2019, que será 
disputada no meio do ano que vem 
no Brasil.

“Há a necessidade de vencer a 
Copa América, [pois] sabemos que 
não é contrato que segura técnico. 
Ele (treinador) só vai chegar lá na 
frente com vitórias e tenho consciên-
cia disso”, comentou Tite. 

Torneio envolvou 19 equipes de cinco Estados do Nordeste: vitória paraibanaSeleção Brasileira de Tite vai jogar Copa América no Brasil no ano de 2019


