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Camarote Skol inova e faz
festa para entrega de abadás
Foi montada uma verdadeira festa para a entrega dos ingressos. Entre as atrações, está um aperitivo
do open bar da folia. Gerente de Trade Marketing da Skol, Henrique Zalli (foto) conta os detalhes.
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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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Servidores ficarão sem 
13º em 26% das cidades

Projeto que regula Uber 
em Natal fica para 2019

Levantamento da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) aponta que cerca de 26% dos
municípios potiguares não devem conseguir pagar o 13º salário dentro do prazo estipulado – 20 de dezembro.

Para autor do projeto, serviço de transporte por aplicativo 
não pode deixar de existir, mas tem de ter regras claras.
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Nesta segunda-feira, taxistas que são contra pontos do projeto fizeram manifestação
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Governador ficou em 3° na eleiçãoGovernadora eleita, Fátima Bezerra

José Aldenir / Agora RN

Jo
sé

 A
ld

en
ir 

/ A
go

ra
 R

N

José Aldenir / Agora RN

Ministério Público 
acusa Robinson de 
poder político nas 
eleições de 2018

Comissão do TRE 
pede reprovação
das contas de 
Fátima Bezerra

Órgão aponta uso promocional 
de programas sociais como o 
“Restaurante Popular”, o “Café do 
Trabalhador” e o “Sopa Cidadã” 
para favorecer candidatura.

Segundo relatório, erros 
“comprometem a integralidade e 
a confiabilidade das contas”. Até 
o momento, o Ministério Público 
Eleitoral ainda não se posicionou.
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Ameaças

A defesa do empresário Joesley Batista, dono da JBS, solicitou 
que a Polícia Federal instaure um inquérito para investigar 
ameaças que o executivo afirma ter sofrido ao longo da semana 

passada, após prestar depoimento como testemunha de acusação 
contra os ex-presidentes da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha e 
Henrique Eduardo Alves e o operador Lúcio Funaro. No documento, 
os advogados contam que durante a audiência, realizada no dia 28 de 
novembro, por videoconferência, um advogado de Eduardo Cunha 
informou o endereço em que Joesley reside com sua família e pediu que 
ele confirmasse se ali morava. No dia seguinte, narram os advogados, 
o empresário passou a receber ligações no telefone fixo de sua casa em 
São Paulo e em Salvador.

>> Sem previsão. O governador 
Robinson Faria entrou na 
antepenúltima semana de sua 
administração ainda sem previsão 
de quando vai pagar os salários dos 
servidores que estão atrasados. O 
funcionalismo ameaça entrar em 
greve no final do atual governo caso 
não seja divulgado um calendário 
de pagamentos, incluindo a fixação 
da data para depósito do décimo 
terceiro salário deste ano.

>> Greve. Prestes a entregar 
o cargo para Fátima Bezerra, 
Robinson Faria tem dito em 
entrevistas e a interlocutores que 
pretende se dedicar aos negócios 
particulares a partir do ano que 
vem. Ele afirma que, por enquanto, 
não tem planos para voltar à 
política e que, agora, apenas cabe à 
população “refletir” sobre o legado 
de sua gestão.

>> Neutralidade. Apesar de, 
historicamente, o governador da vez 
influenciar as eleições municipais, 
Robinson não participou de maneira 
ativa do pleito de 2016 em Natal. 
Optou pela neutralidade e acabou 
vendo Carlos Eduardo Alves ser 
reeleito ainda no primeiro turno 
para dois anos depois se fortalecer 
para a disputa do Governo do 
Estado – desbancando justamente 
Robinson.

>> Meu candidato. Em discurso 
em Monte Alegre durante a 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ Ministro da 
Justiça não é uma 
pessoa para ficar 

interferindo em casos 
concretos”

Futuro ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, sobre relatório do 

Coaf que apontou movimentação atípica 
de R$ 1,2 milhão em conta de um ex-

assessor do deputado estadual e senador 
eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ0)

>> Homenagem. O deputado 
estadual Alberto Dickson (Pros) 
recebeu nesta segunda-feira, 
do Tribunal de Contas do 
Estado, a Medalha do Mérito 
Dinarte Mariz. A comenda, 
que foi entregue ainda a 
outras 10 personalidades, 
homenageia pessoas que deram 
relevantes contribuições para 
o desenvolvimento do Estado. 
Na foto, Albert (centro) posa ao 
lado da mulher, a vereadora 
Carla Dickson (Pros), que 
representou a Câmara de Natal 
na solenidade; e do conselheiro 
do TCE Poti Júnior.

campanha para a reeleição, 
Robinson chegou a lançar o nome do 
vereador Raniere Barbosa (Avante), 
atual presidente da Câmara, para 
concorrer à Prefeitura do Natal em 
2020. Parou ali.

>> Novo pedido. O prefeito de 
Natal, Álvaro Dias (MDB), foi 
novamente a Brasília para, desta 
vez, solicitar ao Governo Federal 
recursos para obras no ginásio Nélio 
Dias, que está interditado desde 
2015. O local, fechado pelo Corpo 
de Bombeiros, aguarda reformas na 
parte de segurança contra incêndios, 
entre outras adequações.

>> Especulação. Segundo mais 
votado em Natal, o deputado 
federal eleito Girão Monteiro 
(PSL) é cotadíssimo para disputar 
a prefeitura da cidade em 
2020. Ele, contudo, tem negado 
veementemente conversas neste 
sentido. “Só especulação”, resumiu, 
em contato com a coluna na semana 
passada.

>> Natal em casa. A senadora 
Gleisi Hoffman, presidente do PT, 
disse nesta segunda-feira esperar 
que o ex-presidente Lula seja 
libertado antes do Natal. “Se isso não 
acontecer, estamos organizando um 
Natal com Lula”, disse a senadora 
pelo Paraná, sem dar mais detalhes 
de como se daria tal saída – ou se 
entende que o ex-presidente poderia 
conseguir a prisão domiciliar. 

José Aldenir / Agora RN
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Em tempos de fake news, temos 
assistido a situações inusitadas. 
O absurdo virou referência. É um 
tempo no qual o futuro ministro das 
Relações Exteriores tem afirmado 
que a culpa da miséria do mundo 
são o globalismo e o marxismo. Esta 
bizarrice deveria ser frontalmente 
contestada, entretanto, passa a ser 
tagarelada na mídia e nas rodas 
políticas como algo normal. A idiotia 
da frase é tanta que ignora a primeira 
mundialização e transformações 
econômicas e culturais iniciada por 
Cristóvão Colombo em 1492.

O absurdo segue a lógica do 
eleito e chefe do ministro bizantino, 
que tem dito pérolas próprias de 
uma idade média no decorrer de sua 
trajetória política. As eleições de 2018 
foram paradigmáticas de concepções 
como tais, além de instituir o rumor, 
o boato e a mentira como verdades. 
Exemplo cabal foi a propagação 
de mensagens sobre “kit gay”, que 
seria distribuído nas escolas, caso 
o candidato da chamada esquerda 
fosse eleito.

O WatsApp foi o meio mais eficaz 
deste tipo de comunicação. Virou 
uma espécie de casta emocional de 
grupos na qual mensagens escritas, 
de áudio e imagens contagiaram a 
vida social. Uma falta de parcimônia e 
respeito diante do que conquistamos 
como direitos humanos e 
reconhecimentos das minorias. Sem 
falarmos da semiótica de campanha, 
que mobilizou símbolos bélicos, 
sobretudo a partir das mãos que 
simulavam armas. 

Para que o absurdo e a 
mentira se tornem verossímeis, 
usam mensagens curtas e 
descontextualizadas. É proibido 
pensar nesta lógica. A pessoa neste 
regime de mentira como verdade 
não questiona e reproduz a manada. 
Assim, não nos surpreendamos com 
baratas fazendo propaganda de 
chinelas e venenos, conforme afirmou 
um colega ao analisar o Brasil atual.

Brasil: barata 
vendendo chinela
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Rita diz ter lucrado R$ 12 mil por mês 
de suposto esquema de desvios na AL

DAMA DE ESPADAS

José Aldenir / Agora RN

Perguntada sobre a origem de automóveis e um imóvel com conta de luz no nome dela, a ex-
procuradora da Assembleia deu explicações diversas, admitindo dividir quantias com arrecadadores

A ex-procuradora da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte 
Rita das Mercês Reinaldo detalhou 
nesta segunda-feira, 10, em audi-
ência na 6ª Vara Criminal de Natal, 
o suposto esquema criminoso de 
desvio de dinheiro público, por meio 
de funcionários fantasmas e fraude 
na folha de pessoal, investigado pelo 
Ministério Público Estadual na Ope-
ração Dama de Espadas.

Ouvida pelo juiz Ivanaldo Be-
zerra, Rita das Mercês respondeu a 
uma bateria de perguntas dos pro-
motores e teve que repetir nomes e  
vinculações de personagens conheci-
dos da Operação.

Segundo a delatora, o esquema 
obedecia diretamente à presidência 
da Assembleia Legislativa e tinha 
como base às necessidades das bases 
políticas de parlamentares. A partir 
daí um grande número de pessoas fo-
ram beneficiadas a partir de uma or-
ganização criminosa que cuidava de 
sua logística, mas também usufruía 
dos dividendos, promovendo a parti-
lha entre parentes, amigos e pessoas 
úteis às finalidades propostas.

Com uma folha oficial e duas 
outras extraoficiais, dedicadas exclu-
sivamente a burlar a Lei de Respon-
sabilidade Fiscais (LRF), o esquema 
enfrentou seu momento mais tenso 
em 2011, por ocasião da obrigato-

riedade da divulgação dos salários 
imposta pelo recém-criado Portal da 
Transparência.

Rita das Mercês respondeu com 
objetividade e tranquilidade a todos 
os questionamentos dos procurado-
res, que buscavam cruzar nomes de 
arrecadadores e os diferentes graus 
de responsabilidade de pessoas im-
plicadas no esquema.

Vestindo um terninho preto, pu-
ído, quase sem maquiagem e os ca-
belos desalinhados, Rita das Mercês 
chegou a declarar que recebia R$ 12 
mil mensais do esquema criminoso, 
mas não explicou direito como conse-
guia manter um cartão de crédito no 

limite de R$ 50 mil.
Perguntada sobre a origem de 

automóveis e um imóvel com conta 
de luz no nome dela, a ex-procu-
radora deu explicações diversas, 
admitindo dividir quantias com 
outros arrecadadores incumbidos 
de indicar nomes de fantasmas que 
eventualmente serviam de laranjas 
do esquema.

Inclusive, admitiu para os pro-
motores que a RR Advocacia, do 
servidor Rodrigo Marinho Nogueira 
Fernandes, contemporâneo dela na 
Assembleia, chegou a produzir fo-
lhas de pagamento exclusivamente 
para controlar o que era repassado 

pelo esquema, os nomes de fantas-
mas que seriam beneficiados e a 
divisão do dinheiro.

Perguntada sobre o papel de-
sempenho por seu ex-marido, José 
de Pádua Martins de Oliveira (ca-
samento desfeito em 2010), um “ar-
recadador” que amealhou 10 flats 
entre outros bens, aumentando de 
maneiras inexplicável seus ganhos, 
a delatora declarou não conhecer 
“essa sede por compras” que ele, Pá-
dua, tinha.

Sobre o advogado Paulo de Tarso 
Pereira Fernandes, ex-deputado e 
consultor da Assembleia, com resi-
dência fixa no Rio de Janeiro, a depo-
ente afirmou que seus ganhos deriva-
dos da AL eram pagos por laranjas.

Aliás, essa fruta não faltava no 
ambiente contábil da Casa legislati-
va. A contabilidade era tão intricada 
e complexa, que a própria Rita das 
Mercês tinha que intervir que quem 
realizava a distribuição dos recursos 
se entendem para saber exatamente 
quem deveria ser beneficiados, aca-
bando com duplicidades e impreci-
sões na contabilidade criminosa.

Eventualmente, algum advoga-
do dessa parte se manifestava para 
obter informações que atenuassem a 
situação dos clientes, o que aconteceu 
de maneira mais consistente no final 
da oitiva, já na hora do almoço. l

Ex-procuradora da Assembleia Rita das Mercês (ao fundo) com sua advogada

INTERROGATÓRIO

Delator da Operação Candeeiro, 
Gutson reafirma ter medo de morrer 

José Aldenir / Agora RN

O advogado e ex-diretor adminis-
trativo do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente 
(Idema) Gutson Reinaldo Bezerra 
reafirmou ter receio de ser assassi-
nado e foi orientado pela Justiça a se 
resguardar em um programa de pro-
teção a testemunhas.

Ele, que é filho de Rita das Mer-
cês (ver matéria acima) e delator 
da Operação Candeeiro (fraudes no 
Idema), após ter sido condenado a 17 
anos de prisão por participação em 
um esquema de desvio de R$ 35 mi-

lhões no Idema, prestou depoimento 
na tarde desta segunda-feira, 10.

Durante todo o interrogatório, 
Gutson se mostrou calmo e respon-
deu a todos os questionamentos feitos 
por membros do Ministério Público 
Estadual. Confirmou o esquema 
fraudulento no órgão e disse que o re-
passe era feito a sua mãe, que repas-
sava ao deputado Ricardo Motta. Ele 
também afirmou ser “desprezado” pe-
la família e teme morrer, depois que 
fez o acordo de delação premiada pa-
ra denunciar a corrupção no Idema. 

Gutson chegou a ficar preso por 13 
meses e ganhou direito à prisão mo-
nitorada, após a delação. “Eu iniciei 
esse processo, que envolve poderosos 
agentes públicos. Portanto, é normal 
que me sinta inseguro. Não posso ver 
um carro parado na frente da minha 
casa. Minha vida virou um tormento. 
Não tenho nenhum tipo de contato 
com minha família. Moro sozinho”. 

Atualmente, Gutson é monito-
rado pela Justiça, através de torno-
zeleira eletrônica, e cumpre pena no 
regime semiaberto. l Gutson Reinaldo (esq.) e seu advogado



4 POLÍTICA TERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br 11.12.2018

CNJ inicia inspeção dentro do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte

VERIFICAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Procedimento do Conselho Nacional de Justiça vai verificar os setores administrativos e judiciais da 2ª 
instância da Justiça potiguar; trabalhos da corregedoria seguem até o próximo dia 14 de dezembro

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) iniciou nesta segunda-feira, 
10, a inspeção dentro do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte(T-
JRN). O procedimento vai analisar 
o funcionamento dos setores  admi-
nistrativos e judiciais da 2ª instância 
do Judiciário potiguar. Os trabalhos 
seguem até o próximo dia 14 de de-
zembro.

Segundo o corregedor nacional 
de Justiça, o ministro Humberto 
Martins, atual vice-presidente do 
Superior Tribunal de Justiça(STJ), 
a inspeção das atividades do TJRN 
não tem caráter punitivo ou de iden-
tificação de irregularidades. Em 
2018, esta é a quinta verificação pro-
movida pelo CNJ na estrutura dos 
tribunais de Justiça de todo o país. 
“Nossa equipe vai aplicar questioná-
rios nos gabinetes dos desembarga-
dores Gilson Barbosa, Dilermando 
Mota, Virgílio Ferreira, Amaury 

Sobrinho e Vivaldo Pinheiro. Tam-
bém serão verificados os gabinetes 
e as secretarias judiciárias”, disse o 
ministro, logos após iniciar os traba-
lhos na sede do Judiciário potiguar.

Além do corredor nacional, a 

equipe de inspeção tem a participa-
ção da conselheira do Conselho Na-
cional de Justiça e desembargadora 
federal, Daldice Santana, e pelos 
juízes Marcio Luiz Coelho de Frei-
tas, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região (TRF 1); Kelly Cristina 
Oliveira Costa,do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF 2); Jor-
senildo Dourado do Nascimento, do 
Tribunal de Justiça do Amazonas 
(TJAM).

Além das atividades dos desem-
bargadores, como o cumprimento de 
prazos processuais, a verificação do 
CNJ também examina o atendimen-
to prestado aos cidadãos. O ministro 
Humberto Martins reforça a impor-
tância da aproximação da justiça 
com a população. “Nós queremos 
saber como funciona o TJRN com 
relação aos índices de produtividade, 
qualidade e a prestação jurisdicio-
nal. A inspeção também vai analisar 
a atuação dos juízes de primeiro 
grau”, disse Humberto Martins.

A expectativa é de que o relatório 
com os resultados sobre o Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte seja 
publicado até fevereiro de 2019.  l

Presidente do TJRN, Expedito Ferreira (esq.), e o corregedor Humberto Martins

Comissão pede à Justiça que 
reprove as contas de Fátima

TRE

José Aldenir / Agora RN

A Comissão de Análise de Con-
tas Eleitorais do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte 
(TRE-RN) opinou pela desaprova-
ção das contas da campanha da 
governadora eleita, Fátima Bezerra 
(PT). Em parecer técnico anexado ao 
processo de prestação de contas da 
petista, a comissão apontou 13 irre-
gularidades. 

Segundo o documento, os erros 
“comprometem a integralidade e 
a confiabilidade das contas”. Até o 
momento, o Ministério Público Elei-
toral ainda não se posicionou sobre 
o assunto. Caso as contas de Fátima 
sejam reprovadas, ela enfrentará 
novo processo que pode até resultar 
na cassação de seu diploma e a con-
sequente perda do mandato conquis-
tado nas urnas.

Entre as irregularidades en-
contradas, estão descumprimento 
de prazos em relação aos relatório 

financeiros indicando a origem de 
algumas receitas; doação financeira 
acima de R$ 1.064,10; omissão de 
movimentação financeira em patri-
mônio não declarado; problemas em 
recursos estimáveis em dinheiro; e 
diferenças no valor pago ao Facebook 

para impulsionamento de conteúdos.
Além disso, também foram iden-

tificadas omissão de gastos de servi-
ços diversos, como postos de gasolina 
e salas de eventos; contratação da 
militância por valores considerados 
altos; gastos com pesquisas eleito-
rais junto a uma empresa que não 
tem registro junto à Justiça Elei-
toral para realização de pesquisas; 
ausência de contratos de motoristas; 
e valores pagos a empresas para pro-
gramas de rádio e TV considerados 
altos (R$ 4,4 milhões).

As outras três irregularidades 
constatadas pela Comissão dizem 
respeito à doação de verbas para 
candidatos do PCdoB; doação extem-
porânea da executiva nacional que 
não constou na primeira prestação 
de contas; e despesas extemporâne-
as de quase R$ 400 mil que também 
deveriam ter constado na primeira 
prestação de contas. l

Governadora eleita Fátima Bezerra (PT)

ELEIÇÕES

TSE concede diploma 
a Bolsonaro e Mourão 
como presidente e vice

O presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, foi diplomado nesta 
segunda-feira, 10, em solenidade 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), assim como o vice Hamilton 
Mourão. A diplomação é o ato 
formal de confirmação de que os 
candidatos cumpriram todos os 
requisitos para exercer o mandato e 
poderão tomar posse. Os diplomas 
são assinados pela presidente 
do TSE, ministra Rosa Weber, e 
constam nome do candidato, o 
partido ou a coligação pela qual 
concorreu e o cargo eleitoral. l

Sergio Lima / Poder 360

Bolsonaro e Hamilton Mourão
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Cerca de 25% da prefeituras do RN 
deixarão de pagar o 13º em 2018

SALÁRIOS 

José Aldenir / Agora RN

A Federação dos Municípios do 
Rio Grande do Norte (Femurn) divul-
gou levantamento em que aponta que 
26% dos municípios potiguares não 
devem conseguir pagar o 13º salário 
dentro do prazo estipulado – 20 de 
dezembro.

Em contrapartida, 59,78% das ci-
dades têm expectativas de conseguir 
cumprir o prazo. O estudo foi feito 
com 92 dos 167 municípios.

Ao todo, 11,96% das prefeituras 
entrevistadas confirmaram que não 
vão conseguir pagar o 13º até o pró-
ximo dia 20; já 14,14% disseram que 
não têm certeza de que poderão li-
quidar o pagamento. São 26,10% dos 
Executivos que não devem embolsar 
seus funcionários.

Enquanto isso, apenas 1,09% 
dos municípios potiguares já pagou o 

salário extra aos servidores. Por fim, 
13,05% não responderam ao levanta-
mento da Femurn.

A Femurn também entrevistou 
os municípios acerca da antecipação 
do 13º salário. Ao todo, 32,60% das 
prefeituras contaram que não ante-
ciparam o pagamento, contra 32,60% 
que disseram ter conseguido cumprir 
a gratificação com antecedência. Ape-
nas 25% afirmaram ter pagado o 13º 
de acordo com o mês de aniversário 
dos servidores, enquanto que 8,69% 
não responderam.

Outro ponto abordado pela pes-
quisa da Femurn é a quantidade de 
prefeituras com os salários dos ser-
vidores municipais em dia. 63,04% 
informaram que estão com a folha 
rigorosamente em dia, enquanto que 
36,96% admitiram atrasos.  l Estudo da Femurn ouviu 92 prefeituras

MOBILIDADE

Taxistas protestam, e votação de lei 
que regulamenta Uber fica para 2019

O projeto de lei que regulamenta 
as atividades dos motoristas que se 
utilizam de aplicativos, como a Uber, 
só será votado em 2019 pela Câmara 
Municipal de Natal. Cerca de 200 ta-
xistas fizeram um protesto na manhã 
desta segunda-feira, 10, fechando o 
cruzamento das ruas Jundiaí e Cam-
pos Sales, em frente à sede do Poder 
Legislativo.

Para o vereador Sandro Pimen-
tel (PSOL), autor do projeto de lei, o 
serviço de transporte por aplicativo 
precisa de regras claras – não pode 
deixar de existir, nem tampouco fi-
car sem controle. Hoje, por exemplo, 
quem quiser fazer uma reclamação do 
serviço precisa realizá-lo via internet 
e tudo é encaminhado para os países 
onde os aplicativos foram criados. 
Na avaliação de Sandro Pimentel, 
a reclamação deve ser feita aqui e o 
problema deve ser solucionado em 
Natal - de preferência na Secretaria 
de Mobilidade Urbana (STTU).

Segundo Sandro Pimentel, há 
outros fatos que também merecem 

esclarecimentos, como a comprovação 
de que o veículo tem no máximo dez 
anos de uso; o recolhimento de im-
postos ficará com o município (porque 
hoje 25% vai para fora do Brasil e o 
restante fica com o motorista); e esta-
belecimento de critério de mudanças 
de tarifa normal para a dinâmica, 
entre outras questões.

Se nesta segunda-feira os taxistas 
conseguiram fazer barulho e adiar a 
votação do projeto de lei para o pró-

ximo ano, nesta quarta-feira, 12, será 
a vez de os motoristas de aplicativo 
fazerem seu protesto. Eles irão até 
a Câmara Municipal de Natal e vão 
encaminhar propostas – de maneira 
oficial – para a vereadora Nina Souza 
(PDT), que apresentará emendas à 
proposta de Sandro.

Os taxistas comemoraram a mu-
dança da previsão para a votação. “A 
paralisação é uma forma de pressão 
contra a vereadora Nina Souza, que 

alterou o projeto original que regula-
mentava a quantidade de motoristas 
sem ouvir as duas partes”, declarou o 
membro da comissão dos taxistas do 
RN Lindenberg Melo da Silva. 

O projeto elaborado pelo vereador 
Sandro Pimentel para regulamen-
tação do serviço de transportes via 
aplicativo também traz outras exi-
gências de documentação probatória 
para o condutor, como antecedentes 
criminais; veículos adaptados para 
cadeirantes; opção para escolher o 
gênero do condutor, sendo que as 
plataformas devem oferecer 20% de 
mulheres motoristas; além de respon-
sabilidades da STTU.

O presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara de 
Natal, o vereador Felipe Alves (MDB) 
informou que o projeto citado pelos 
taxistas não constava na pauta desta 
segunda-feira da sessão da CCJ. O 
vereador Kleber Fernandes (PDT) vai 
assumir a coautoria do projeto a partir 
de janeiro, quando Pimentel assumirá 
mandato de deputado estadual. l

Para o vereador Sandro Pimentel (PSOL), autor do projeto de lei, o serviço de transporte por
aplicativo precisa de regras claras – não pode deixar de existir, nem tampouco ficar sem controle

SEGUNDOS
EM QUINZE

MP acusa Robinson por 
abuso de poder na eleição
O Ministério Público Eleitoral 
ingressou com uma ação contra o 
governador Robinson Faria (PSD), 
que disputou a reeleição e ficou em 
3° lugar; seu candidato a vice, Tião 
Couto (PR); e o prefeito de Santo 
Antônio, Josimar Custódio Ferreira, 
e mais quatro, por abuso de poder 
político e econômico. O órgão aponta 
uso promocional de programas 
sociais como o “Restaurante 
Popular”, o “Café do Trabalhador” e 
o “Sopa Cidadã”, além da doação 
de ambulâncias, para favorecer a 
candidatura do governador.

José Aldenir / Agora RN

Agora RN

Taxistas fizeram protesto em frente à Câmara Municipal na manhã de ontem
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JOAQUIM PINHEIRO

O sucesso de qualquer governante 
não depende unicamente de uma só 
pessoa, mas do seu talento, evidente-
mente, e de uma equipe competente e 
comprometida com o trabalho a ser re-
alizado para melhorar a gestão pública 
e os serviços prestados à população. O 
governante precisa também do apoio in-
condicional dos outros Poderes e da pró-
pria sociedade. É necessária a união de 
todos para tirar o Rio Grande do Norte da 
situação vexatória em que se encontra. 

Para que isso ocorra, a governadora 
eleita Fátima Bezerra tem apelado siste-
maticamente. Ela defende um “Pacto de 
União” para governar o Estado em meio 
à uma crise sem precedentes na sua his-
tória. Como primeiro e principal desafio, a 
governadora cita o esforço que fará para 
colocar o pagamento do funcionalismo 
em dia, além da luta pela diminuição dos 
índices de violência. Essas são as duas 
principais tormentas dos norte-rio-gran-
denses nesse momento. 

“Pacto de União”

Leitura rápida1
>> Bom Exemplo. A Casa do 
Menor Trabalhador em Natal é 
um exemplo a ser seguido. Mais 
de 1000 jovens são atendidos na 
instituição com treinamento para 

diversos setores de atividades, como 
hotelaria, gastronomia, informá-
tica, entre outros, com o comando 
da irmã Márcia. Destaque para o 
incentivo ao empreendedorismo.

Venda de férias no Judiciário 
custa R$ 2 bilhões 

Somente em despesas com a venda de férias de servidores 
do Poder Judiciário, o Brasil gasta mais de R$2 bilhões 
por ano, segundo revelou o deputado Rubens Bueno (PPS-

PR), que chegou a esse valor fazendo estudos para produzir 
o seu substitutivo, como relator da comissão especial sobre 
regulamentação do teto salarial. Bueno defende a moralização das 
benesses autoconcedidas por várias categorias.

>> Absurdo dobrado
O custo da venda de férias, 
sobretudo a magistrados, 
corresponde ao dobro das despesas 
com “auxílio-residência”, prestes a 
ser suspenso.

>> Encalacrou
O projeto de Bueno está pronto 
desde julho, mas Benito Gama 
(PTB-BA), presidente da comissão, 
tem adiado a votação.

>> Arsenal de truques 
Para Bueno, no serviço público 
são inúmeros os truques que 
permitem ganhar um dinheiro 
extra, para além de penduricalhos 
nos salários.  

>> Votação urgente
O deputado-relator lembra que o 
projeto moralizando o teto salarial 
no serviço público precisa ser votado 
logo. Ou tudo começará do zero.

>> A cuia e o governador
Alceu Collares era governador do 
Rio Grande do Sul, no início dos anos 
1990, e provocou grande polêmica 
ao proibir o chimarrão durante o 
expediente, nas repartições. Naqueles 
dias, ele esteve em Brasília para uma 
audiência no Ministério da Agricultura 
e encontrou o deputado gaúcho Adão 
Pretto (PT) na antessala. Pretto, é 
claro, saboreava sua cuia de chimarrão e a ofereceu ao governador. Mas Collares 
a recusou com o bom humor que sempre o cracterizou: “Primeiros os encargos, 
meu amigo, e só depois os “amargos”...”

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Vamos prejudicar 

o presente e o 
futuro”

Presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia prevê más notícias se 

Previdência não for reformada

>> Apex afasta auditor 
apurava contas do 
marketing
O chefe de auditoria interna 
da Apex Brasil foi afastado 
após dar início a investigação 
na área de marketing. 
Fábio Valgas, servidor da 
Controladoria-Geral da União 
e ex-chefe das controladorias 
do Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul e Amazonas, teve 
de suspender seu trabalho 
após começar a devassa nas 
prestações de contas de eventos 
e contratos de promoção de 
exportações da Apex, conhecido 
reduto petista. A agência 
ignorou os nossos pedidos de 
esclarecimentos.

>> Registros secretos?
Servidores denunciam que 
o auditor Fábio Valgas foi 
afastado após “mexer nos 
registros” da gerência de 
marketing.

>> Estranha autonomia
A gerência de marketing é 
poderosa, decide tudo sobre 
patrocínios. A diretoria só é 
consultada sobre gastos acima 
de R$5 milhões. Humm...

>> Vespeiro
A área de marketing da Apex 
Brasil, essa caixa preta, tem 
sido criticada por controvertidos 
patrocínios ligados a seu ex-
presidente Davi Barioni.

>> Fogueira das vaidades
Figuras experientes em 
transição estão impressionadas 
com a guerra de vaidades 
entre os do Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB). Em 
nada lembram a figura do 
presidente eleito, que cultua a 
simplicidade.

Evaristo Sá/AFP

>> Saída da UNIMED. O médico Enildo Alves, 
um dos profissionais de hematologia mais com-
petentes e de maior respeitabilidade no Estado, 
pediu para sair da UNIMED por não concordar 
com práticas pouco republicanas do referido 
Plano de Saúde. Pacientes de Enildo Alves em 
Natal e no município de Caicó lamentam a saída 
do médico, já que ficaram privados desse tipo de 
atendimento especializado. Outros profissionais, 
a exemplo do médico, Rodrigo Villar, também 
estão pedindo desligamento da UNIMED.

José Aldenir / Agora RN

>> Impeachment em marcha
O jurista Modesto Carvalhosa, 
que lidera o pedido de 
impeachment do ministro Ricardo 
Lewandowski, não espera muito 
do Senado atual. “Esperamos que 
venha a ser eleito um presidente 
decente, no Senado, que respeite 
o regimento interno e submeta 
requerimento ao plenário”.

>> Lobby do atraso
Lobistas de empresas de telefonia 
estão indóceis, tentando ”reunião 
urgente” para tentar demover o 
governador eleito do DF, Ibaneis 
Rocha (MDB), de dotar Brasília 
de internet livre e gratuita.

>> Ele de novo
Secretário de Mobilidade do DF, 
Fábio Damasceno assume a 
mesma pasta na gestão de Renato 
Casagrande (PSB-ES), em 2019. 
Ele foi condenado pelo Tribunal de 
Contas quando ocupou esse cargo 
no passado: ressarciu R$ 220 mil ao 
erário, e pagou multa de R$ 10 mil.
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Camarote Skol inova e realiza prévia da 
festa com evento para entregar abadás

FOLIA

José Aldenir / Agora RN

No espaço destinado à entrega do Camarote Skol no Natal Shopping, foi montada uma cabine de DJ, 
animada pelos DJ’s Biel Carvalho, Pettros, Felipe Mayer e Diniz, com música eletrônica e muita animação

Considerada uma atração à par-
te no Corredor da Folia, o camarote 
Skol faz uma prévia do que como 
serão os quatro dias de festa no largo 
da Arena das Dunas.

Para isso, foi montada uma 
verdadeira festa no local de entrega 
dos abadás, que funciona dentro do 
Natal Shopping. No espaço destina-
do à entrega do Camarote Skol, foi 
montada uma cabine de DJ, anima-
da pelos DJ’s Biel Carvalho, Pettros, 
Felipe Mayer e Diniz, com música 
eletrônica e muita animação a partir 
desta terça-feira, 11.

Quem for ao local poderá expe-
rimentar cerveja Skol Pilsen, Skol 
Hops e Skol Beats, antecipando um 
pouco o serviço exclusivo open bar, 
que o folião encontrará no Camarote.

Gerente de Trade Marketing 
da Skol, Henrique Zalli conta que a 
ideia de fazer essa ação  é “inovado-
ra e presente em todos os momentos 
de comemoração”. “Este ano quere-
mos levar a festa para mais locais 
onde os foliões do Carnatal passar. 
Daí surgiu a ideia de começar a fes-
ta na entrega dos abadás”, revelou 
Henrique Zalli.

A entrega de abadás começou 
na segunda-feira, 10, e segue até o 
domingo, 16. O horário da distribui-
ção é das 11h às 21h, de segunda a 
quarta-feira; de 10h às 16h30 de 

quinta a sábado; e das 11h às 16h no 
domingo.

‘‘Estamos realizando a melhor 
estrutura de entrega de abadás 
da história’’, destaca o diretor de 
marketing da Destaque Promoções, 
João Henrique.

O Camarote Skol Beats contará 
sempre com duas grandes atrações, 
um DJ e uma atração nacional. Na 
quinta, a energia de Léo Santana e o 
projeto Jetlag. Na sexta-feira, o pal-
co é de Wesley Safadão e DJ Ralk. O 
sábado fica por conta de Xand Avião, 
Rafa e Pipo Marques e o projeto de 
DJs Make U Sweat. No domingo, DJ 
Liu e o cantor Bell Marques encer-
ram a programação.

FOLIA SOLIDÁRIA
No Carnatal deste ano, a solida-

riedade caminha junto com a folia. 
Muito além do que curtir os quatro 
dias de festa, ajudar o próximo – não 
só nesse período, foi uma iniciativa 
que a Destaque Promoções, empresa 
que organiza o evento, propôs com a 
venda do Abadá Social. São 11 tone-
ladas de alimentos já arrecadados.

A modalidade “Abadá Social” 
é uma categoria de ingresso que 
oferece desconto de 50% no valor 
do ingresso inteira. Este desconto 
está condicionado à doação de dois 
quilos de alimentos não perecíveis 
no ato da compra de cada abadá.  
“A ação surpreendeu pelo volume 

de alimentos arrecadados. Este ano 
estamos batendo recordes em cima 
de recordes. Agradecemos ao nosso 
folião e, acima de tudo, ao Armazém 
da Caridade”, comemora Alexandre 
Mulatinho, assessor de comunicação 
da Destaque Promoções.

A segunda entrega dos donativos 
aconteceu ontem na sede do Arma-
zém da Caridade, no bairro Nazaré, 
em Natal. A entidade é uma parcei-
ra da Destaque Promoções e organi-
zou a arrecadação e distribuição dos 
alimentos para instituições carentes.

Manoel Lopes, fundador e pre-
sidente do Armazém da Caridade, 
demonstrou gratidão por fazer par-
te dessa bela ação. “Agradecemos a 
nossa grande parceira, a Destaque, 
como também a Jesus, por poder co-
laborar para que a despensa dessas 
entidades possa ficar abastecida, 
principalmente nessa época tão bo-
nita como o Natal”, disse.

SAIBA MAIS
O Carnatal acontece de 13 a 16 

de dezembro no largo da Arena das 
Dunas. O percurso é de aproxima-
damente 3 Km, sendo 350 metros de 
Corredor da Folia, com arquibanca-
das e camarotes. Os blocos passam 
duas vezes no Corredor da Folia, 
dando duas voltas no percurso, repre-
sentando 4h em média de desfile. l

Prazo de entrega dos abadás para o Camarote Skol no Carnatal vai até domingo
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“Os espinhos 
que colhi são 

da árvore que 
plantei”

(Lord Byron)

>> Poesia premiada. O 
livro “Câmera Lenta”, da 
brasileira Marília Garcia, 
editado pela Companhia 
das Letras, foi o grande 
vencedor do Prêmio 
Oceanos, tradicional 
honraria literária que ocorre 
anualmente para autores 
de língua portuguesa, e que 
teve cerimônia este ano 
em Portugal. O primeiro 
colocado recebe R$ 100 mil. 
A edição 2018 contou com 
1.364 obras de 406 editoras.

>> Taça Libertadores. O 
tradicional campeonato sul-
americano nunca teve tanta 
repercussão mundial quanto à 
final de domingo no Santiago 
Bernabeu, em Madrid. O jogo 
que se tornou uma batalha épica 
ocupou a mídia europeia como 
jamais, e o canal FoxSports 
alcançou na Argentina índice 
recorde de 40,1%.

O cordão do destino

Há uma lenda oriental, presente 
nas remotas literaturas mitológicas 
da China e do Japão, de que as pes-
soas destinadas a se conhecer estão 
conectadas por um cordão vermelho 
invisível, cujas duas pontas estão 
presas a seus dedos. O fio jamais se 
rompe, não importa o tempo, a dis-
tância ou as circunstâncias.

Segundo os versos e cantigas 
milenares de grandes poetas e tro-
vadores orientais, não existe limites 
para a extensão do fio do destino. As 
chamadas almas gêmeas, ligadas 
por ele, tanto podem se conhecer 
cedo ou tarde, viverem separados 
por terras e oceanos, um dia estarão 
juntas, aqui ou no infinito.

Quaisquer que sejam os obstá-
culos, o tempo de vida, nada poderá 
romper o cordão. Irá se esticar a 
tamanhos estelares ou se contrair 
em centímetros, mas permanecerá 
inquebrantável, regido pelo destino. 
É atado ao dedo das pessoas ao nas-
cer, não importando em que tempo e 
espaço esteja a outra ponta.

Foi baseada na lenda do cordão 
do destino (não confundi com o fio 
prateado do espiritismo) que a cine-
asta argentina Daniela Goggi rotei-
rizou e dirigiu o belíssimo romance 
“El Hilo Rojo del Destino”, já tradu-
zido na Netflix Brasil para “A Linha 
Vermelha do Destino”, que tem rece-
bido boas críticas desde 2016.

A trama, ou história de amor, 
é protagonizada pelos personagens 
Manuel e Abril, interpretados pelos 
atores Benjamin Vicuña e Eugênia 
Suarez, ela que além de atriz é uma 
das modelos mais famosas e belas da 
Argentina. O fio entre ambos come-

ça a surgir num saguão de aeropor-
to, ambos ouvindo a mesma música.

Abril é comissária de bordo e 
tem como principal sonho voar pelo 
mundo inteiro, enquanto Manuel 
tem uma pequena vinícola que bus-
ca expandir seus vinhos pelo conti-
nente sul-americano e Espanha. O 
primeiro sinal de conectividade ocor-
re na audição mútua de “You Know 
i’m no Good”, de Amy Whinehouse.

Da química inicial que bate en-
tre eles no embarque, logo explode a 
física dentro do avião. Entre beijos 
e amassos, um primeiro encontro 
formal no setor de imigração do 
aeroporto de Madrid, abortado pela 
burocracia da segurança interna. O 
fio se estica, eles se perdem de vista 
e se encontrarão 7 anos após.

Aí ambos já estão casados, ele 
com uma fotógrafa renomada, ela 
com um produtor de música pop; ele 
tem uma filha, ela tem um filho. As 
chances são mínimas para uma no-
va decolagem da paixão surgida na 
casualidade de uma viagem aérea. 
Mas há o fio invisível, desencapado 
pela centelha do amor.

O reencontro é morno, depois 
esquenta; os desejos despertam, 
depois geram pesadelos e remorsos. 
Nova distância, outra reaproxima-
ção, o constrangimento dos seus côn-
juges trabalhando juntos. Tensões, 
medos, dores e perdas. Mais um fil-
me argentino com sabor de cinema 
bem feito.

SPOILER: ao fim das filmagens, 
os atores saltaram do roteiro, encer-
raram seus respectivos casamentos 
e se juntaram numa paixão de vida 
real.

>> Direita volver. Ninguém 
imagine que o Brasil está à 
margem do tsunami de direita 
que avança no espectro político 
do mundo, principalmente na 
Europa. O raquitismo eleitoral 
de siglas como PCdoB, PSTU, 
PCB, PCO, REDE e PHS, e a 
desidratação do PT estão aí como 
sinais claros da mudança de 
azimute.

>> Novas prisões. Os recentes 
documentos anexados ao processo 
da Odebrecht, entregues por 
Marcelo Odebrecht, podem 
levar para a cadeia a qualquer 
momento o filho de Lula, Luís 
Claudio da Silva, o caçula. Já 
a nova delação de Palocci está 
encalacrando a folha corrida de 
Dilma Rousseff.

>> Pelo gongo. O petista 
Fernando Mineiro aguarda a 
cerimônia de diplomação dos 
eleitos com a mesma ansiedade 
de um pugilista nas cordas. O 
protocolo da Justiça Eleitoral 
poderá ser um gongo na luta 
pelo mandato no processo do 
candidato Kerinho. Depois de 
diplomado, praticamente estará 
a salvo.

>> Posta-restante. Por falar 
em ansiedade, há muitos 
fornecedores do governo do estado 
aderindo aos ansiolíticos, depois 
que circularam conversas de 
que a governadora eleita Fátima 
Bezerra não vai priorizar os 
pagamentos que fiquem sem 
quitação. As empresas que 
mais temem são do setor de 
comunicação.

>> Maré misteriosa. E 
prossegue o mistério em todo 
o litoral nordestino com os 
estranhos pacotes trazidos às 
praias pelas ondas. Os objetos que 
até agora não foram identificados 
(ou se foram ninguém divulgou a 
origem) estão surgindo em grande 
quantidade nas praias de todos os 
estados da região.

A História é atroz / tem a era 
Eriberto França / tem o tempo 

Fabrício Queiroz. 

(Anjo Augusto)

A Terra tá fora do artigo 3 da 
Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 

(Ana Eugênia Carvalho)

É fácil fazer espetáculo com Lei 
Rouanet e cobrar ingresso do 

contribuinte. 

(André Celso Pessoa Lucena)

PICARDIA NAS REDES
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...do portal The Intercept 
Brasil: “Jair Bolsonaro 
indicou neste domingo 
Ricardo Salles para 
o ministério do Meio 
Ambiente. Em abril, 
mostramos que ele 
usou sua propaganda 
pelo Partido Novo para 
incitar a violência contra 
movimentos sociais como o 
MST”;
 
...da Exame: “Com 
patrimônio familiar sob 
suspeita, Bolsonaro será 
diplomado hoje (ontem)”;
 
...da revista Valor  
Econômico: “Moro evita 
comentar movimentações 
de ex-assessor de Flávio 
Bolsonaro”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Time... 
Com os holofotes direcionados para o 
anúncio do resto do seu secretariado, a 
governadora eleita Fátima Bezerra não 
deverá anunciar nas próximas horas o 
time completo que irá lhe auxiliar na 
gestão do Estado a partir do dia 1° de 
janeiro.
 
>> ...Incompleto 
Isso porque a petista ainda não fechou 
a sua equipe 100%. Falta definir 
nomes, principalmente, para pastas 
da administração indireta. Motivo? Os 
partidos aliados ainda não conseguiram 
emplacar as suas indicações e 
continuam dialogando com Fátima 
Bezerra. 
 
>> Meninas dos olhos 
Entre as pastas mais disputadas pelos 
alidos estão Detran e Caern. 
Há algumas semanas, especulava-se 
que o Detran cairia no colo do PSB, 
porém, em conversa com a coluna o 
presidente do partido, deputado federal 
Rafael Motta ressaltou que ainda 
aguardava um chamado da governadora 
eleita para fechar a participação 
pessebista no governo petista.

>> Palestras 
Nesta terça-feira, dia 11 de dezembro, 
a Subseção da Justiça Federal em 
Assu sediará edição especial da Quinta 
Jurídica. O tema será “Conciliação 
no Processo Penal” e terá como 
palestrantes o Juiz Federal Arnaldo 
Pereira, Diretor da Subseção da Justiça 
Federal naquela cidade, e o Procurador 
da República Victor Albuquerque.

>> Proteção  
Diante da repercussão da morte brutal 
de um cachorro por um segurança do 
supermercado Carrefour, em Osasco, 
na Grande São Paulo, vale lembrar que 
aqui em Natal uma lei de autoria do 
Vereador Ney Lopes Júnior, em pleno 
vigor, cria o programa “Do Bem” de 
proteção aos animais. O objetivo é coibir 
que situações como essa aconteçam. A 
lei é voltada especialmente a combater 
maus-tratos, preservar a saúde e o 
controle da taxa de natalidade dos 
animais.  A norma também estabelece 
parcerias com entidades que defendam 
e protejam os animais, organizações 
não governamentais, universidades, 
empresas públicas e privadas. 
O Vereador Ney Lopes Júnior também 
é autor de uma lei de adoção de animais 
na capital. O objetivo é estimular a 
população a adotar os animais e evitar 
o abandono e maus-tratos nas ruas da 
cidade.

Na festa de confraternização da Associação dos Oficiais 
Militares do Rio Grande do Norte,  Maj. Guerra; Cap. 
Amorim; Maj. Moreira; Cel. Freitas; Cap Robson; Cel Acioli; 
Cel. Lenildo; Cel Azevedo.

Henrique Zalli no lançamento do Camarote SKOLPrestigiando o lançamento do camarote Skol no Carnatal, 
Liege Barbalho e Eduardo Freire, do Bicho Papão

Miss Brasil potiguar 
Larissa Costa 

marcando presença 
no evento A Bordo da 
design Sheila Morais

João NetoCedida

 João Neto

Instagram

>> Já é Carnatal As novidades do Carnatal 2018 foram apresentadas, 
na noite da última sexta-feira, 7, pela Destaque Promoções, em um 
meeting para a imprensa, blogueiros e convidados. Na coletiva, a 
equipe do Carnatal28 também lançou a latinha decorada da Skol em 
homenagem ao evento deste ano. Ontem, a equipe do Carnatal28 fez 
a segunda entrega de alimentos para o Armazém da Caridade dentro 
da campanha do Abadá Social, desta vez foram 8 toneladas. Na 
primeira entrega, foram 4 toneladas.
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O cantor Luan Santana falou 
pela primeira vez sobre o un-
follow que recebeu de Neymar 
após ter revelado que, quando 
solteiro, teve um breve affair com 
a atriz Bruna Marquezine, ex de 
Neymar.

O craque do PSG deixou de 

seguir o cantor depois que ele deu 
uma entrevista falando do breve 
romance na época em que os dois 
eram solteiros. “Não achei nada 
[sobre o jogador ter deixado de 
segui-lo nas redes sociais], isso 
é uma coisa muito pequena. Eu 
sigo ele”, disse Luan Santana.

NOVELAS

HORÓSCOPO

 Há sinal de novidades. As amizades estão em 
destaque, porém, há risco de rompimento com 
alguém próximo. A vida amorosa ganha boas energias 
e há chance de se envolver com alguém de fora.

 Você vai esbanjar charme e fará o possível para 
movimentar a sua vida social. Mas os astros avisam 
que as finanças pedem cautela, ok? Um flerte sem 
compromisso pode agitar a vida amorosa.

O desejo de se destacar na carreira vem à tona e 
você pode se arriscar em algo fora da sua zona de 
conforto. No romance, você e o par talvez estejam 
buscando objetivos diferentes.

Mantenha os pés no chão! Há chance de 
conquistar algo importante ou valioso para o lar, 
ainda mais se contar com o apoio do pessoal de 
casa. A paquera anda devagar.

Você vai contar com uma dose extra de otimismo 
nesta terça. Só precisa ter cautela com exageros, 
seja no serviço ou na hora de cuidar do seu 
corpo.

Na parte da manhã, você pode fechar um bom 
negócio ou garantir uma grana extra se agir nos 
bastidores. Paquera sem compromisso deve 
animar o seu coração. 

Você pode contar com a sorte hoje: o dia tem tudo 
para se tornar mais leve. Seu jeito simpático e 
animado facilita a convivência com os colegas. O 
clima é de prazer e sedução com a cara-metade.

Sua intuição tem tudo para se tornar mais forte, 
especialmente ao lidar com dinheiro. Mas é melhor 
não arriscar gastando demais. Na paquera, não 
sufoque o outro com tanta possessividade.

Você vai contar com uma dose extra de 
charme e magnetismo, o que ajuda a melhorar 
o relacionamento com colegas e pessoas 
próximas. 

No emprego, não bata de frente com chefe ou 
colega conservador. Seu lado sonhador está em 
destaque. Cuide do seu corpo e não ultrapasse 
seus limites. Companheirismo na vida a dois.

Hoje, será mais fácil se envolver em assuntos 
novos e sair da sua zona de conforto logo cedo. 
Confie no seu sexto sentido. Astral de sedução e 
mistério deixa a conquista mais animada.

Talvez tenha que resolver assuntos familiares, mas 
tudo deve correr numa boa. Pode receber boas 
notícias sobre a saúde de um parente. Reencontro 
com um(a) ex talvez desperte boas lembranças.

Gabriel enfrenta Valentina. Clotilde decide falar com Valentina sobre a prisão de Luz. Lourdes Maria procura 
por Olavo. Gabriel ameaça Valentina. Machado mostra a Rita de Cássia a calcinhaque roubou. Júnior vê o 
homem misterioso que o atacou na delegacia. Fabim observa Marilda. 

 O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Marcelo é hostil com Isabel e Alain. Cris afirma a Edméia/Grace que não tem ciúmes de Alain com Isabel. Tavares 
encontra as roupas de Emiliano. Isabel termina seu romance com Marcelo. Débora alerta Cris sobre a fofoca que 
se espalhou sobre ela. Alain é rude com Cris. 

ESPELHO DA VIDA

Samuca deduz que Agnese possa ter se envenenado. Marino aceita a proposta de Dom Sabino no 
projeto de despoluição do Rio Tietê. Betina pede a Mariacarla que a mantenha informada sobre os 
passos de Livaldo. Lúcio visita Agnese no hospital e a ameaça. 

O TEMPO NÃO PARA

Luan comenta unfollow de 
Neymar: “Coisa pequena”

REDES SOCIAIS Instagram / Reprodução

Cantor teve affair com Marquezine
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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).

O cantor também foi ques-
tionado se estava falando sério 
sobre seu caso com Bruna Mar-
quezine e não viu problemas em 
falar a verdade: “Fui muito sin-
cero na minha afirmação e sem-
pre serei”.

No entanto, Marquezine não 
foi a única famosa com quem o 
cantor teve um romance. Ain-
da nos bastidores do programa, 
Luan Santana contou que tam-
bém já ficou com Anitta. “Rolou 
uma vez quando a gente estava 
solteiro”. l
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MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, com sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa Nova, 
Natal/RN, torna público, que realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
menor preço, objetivando a contratação de empresa para CONCLUSÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA NA E.E. JACUMAÚMA, EM ARÊZ/RN, a qual se regerá pelas disposições da Lei 
nº 8.666, de 21.06.93, com as alterações posteriores. O recebimento e abertura dos envelopes de 
Documentos de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no dia 27 de dezembro de 2018, às 
10:00 (dez) horas, na Sala de Licitações, no endereço acima. O Edital e anexos poderão ser 
examinados no endereço acima, das 8:30 às 12:00 horas de segunda a sexta feira. Já a sua 
aquisição será mediante apresentação da guia de depósito no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no 
Banco do Brasil (001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN Arrecadação.
 

Natal/RN, 05 de dezembro de 2018.

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 027/18
AVISO Nº 43/2018-SIN - CPL/SIN - SEC

PROCESSO: Nº 00410015.000317/2018-56

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL EVANGELICO DO RIO GRANDE DO NORTE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente da Associação Hospital Evangelico do RN, vem a público, convocar  os asso-

ciados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 26 de dezembro de 2018, às 
19:00hs , na Rua Auris Coelho, 285, Edificio HC Plaza, Torre I, Salas 7 e 8 – Lagoa Nova – Natal/
RN, para tratar  sobre a seguinte ordem do dia: Eleição de corpo diretório para o mandato de janei-
ro/2019 a dezembro/2024,  com quórum previsto no estatuto. Em segunda chamada, as 20:00hs 
com qualquer quórum. 

Natal, 11 de dezembro de 2018
Sebastião Medeiros da Cruz - Presidente

LICENÇA AMBIENTAL

AZUIR SENA MARTINS inscrito no CPF: 205.890.854-68, torna público, conforme a resolu-
ção CONAMA Nº237/97, que requereu a SEMURB em 22/10/2018, através do Processo Adminis-
trativo Nº 000000.031394/2018-97, a Licença Ambiental de Instalação para o funcionamento de um 
residencial de uso misto com área construída de 302,23 m2 em um terreno de 116,93 m2 situado 
na Rua dos Caicós, N°1318, Bairro Alecrim, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) 
dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos. 

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

KARLA VALERIA DE OLIVEIRA, CPF: 031.515.094-74:Torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  
Licença Regularização Operação,  para Bar e Restaurante, Localizado Rua Praia de Camurupim, 
35, Camurupim, Nisia Florestai-RN.

KARLA VALERIA DE OLIVEIRA
ARRENDATÁRIA

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 07.231.103/0019-30 torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
o pedido de Licença de Operação-LO, para a Projeto Carcinicultura Marinha, com Área Produção 
47,90ha, localizada na Fazenda Bananeiras I, Rod RN 118, KM 17,5, Zona Rural, Ipanguaçu-RN.

CARLOS  PRADO
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

LIDUINA C DA COSTA, CNPJ 29.178.487/0001-89, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação – LRO para uma Facção de Peças do Vestuário, localizado na Rua Aristófanes Fernandes, 
n° 119 – Comissão – Jardim Do Seridó (RN) – 59.343-000. 

Liduina Cleide da Costa
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

LUIZ LUPERCIO DA SILVA JUNIOR, CNPJ 20.431.004/0001-31, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para uma Facção de Peças do Vestuário, localizado na Rua Vinte 
e Seis de Junho, N° 112 – Centro – Bodó (RN) – 59.528-000.  

Luiz Lupercio da Silva Junior
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MISTERCAR CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, 12.483.495/0001-36, torna 
público que está requerendo à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB) a 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para Empresa de Serviços Automotivos, 
localizado na Av. Gov. Tarcísio de Vasconcelos Maia, 860, Candelária, Natal/RN.

VALNEI CAVALCANTI
Empreendedor 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ML3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 29.154.072/0001-75, torna público 
que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR 
a Licença Simplificada do Conjunto Residencial Multifamiliar do tipo vertical, denominado “MIRANTES 
ROTA DO SOL” constituído por 1.072 UH (unidades Habitacionais), com 67 blocos de apartamentos, 
localizado na Avenida Joaquim Patrício (Rota do Sol/RN-063), S/N, Bairro de Pium, Parnamirim/RN.

LUIS EDUARDO PISANO CALDERON
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ORIONE BATISTA DE ARAUJO, CNPJ 12.377.244/0001-77, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regulari-
zação de Operação – LRO para uma Confecção de artefatos diversos de tecidos do tipo panos de 
pratos sem alvejamento, localizada na Rua Henrique Ferreira, n° 104 – Centro – Jardim de Piranhas 
(RN) – 59.324-000. 

Orione Batista de Araujo 
Proprietário

PEDIDO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

F. FLAVIO DA SILVA - ME, CNPJ: 09.423.602/0001-26, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Regularização de Operação, para a Indústria de fabricação de esquadrias e peças 
de madeira, localizada em Rua Deputado Joaquim Camara, n° 193, Gafuringa, no Município de 
João Câmara/RN.

FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 
Proprietário

INSTITUTO DE MAMA DE NATAL LTDA. - EPP
CNPJ/MF Nº 01.026.499/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os sócios administradores FRANCISCO JAIR ALVES CAVALCANTE (CPF 024.445.964-98) 
e JADER RODRIGUES GONÇALVES (CPF 356.991.674-04), na condição de administradores e 
sócios que representam 2/3 do capital social da sociedade INSTITUTO DE MAMA DE NATAL LT-
DA. - EPP (CNPJ/MF 01.026.499/0001-79), no uso da faculdade contida no Parágrafo 4º, Cláusula 
5ª, da Consolidação do seu Contrato Social, realizada através do Aditivo nº 04, registrado perante 
a Jucern sob o despacho de nº 24200437003, em 23/08/2006, CONVOCAM os senhores SÓCIOS 
QUOTISTAS para a Assembléia Geral Extraordinária aprazada para o dia 21 de dezembro de 
2018, a ser realizada na sede da sociedade, situada na Rua Doutor Poty Nóbrega, 1946, Lagoa 
Nova, 12º andar, Sala 1207, Lagoa Nova, nesta cidade de Natal/RN, Brasil, às 11:00 horas, em 
primeira convocação, com o quorum de 2/3 (dois terços) dos associados em condição de voto, ou 
às 11:30 horas, em segunda convocação, com o quorum de metade mais um dos associados com 
direito a voto,  para a ordem do dia adiante estabelecida. Para instalação da Assembléia, poderão 
participar todos os quotistas, podendo se fazer representar por meio de instrumento público ou 
particular, com firma reconhecida, de procuração com poderes específicos. ORDEM DO DIA:

- Ratificar e Aprovar a classificação e forma de divisão de despesas inerentes à socie-
dade;

- Analisar e aprovar pedidos realizados pelos sócios da sociedade relacionados às 
respectivas participações nos resultados e repasses respectivos;

- Outros assuntos de interesse da sociedade.
Dê-se publicidade na forma da lei.

Natal/RN, 07 de dezembro de 2018.
Instituto de Mama de Natal Ltda. - EPP

Francisco Jair Alves Cavalcante e Jader Rodrigues Gonçalves
Sócios Administradores
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Interesse do Ceará afasta Matheus 
Matias de retorno ao ABC em 2019

RUMORES

Marco Galvão / Ag. Corinthians

Em entrevista a Rádio CBN de Fortaleza, o técnico do Vozão, Lisca, admitiu gostar do futebol do atleta 
e lutar para levá-lo à Porangabuçu no ano que vem; Corinthians deve disponibilizá-lo para empréstimo

Revelado pelo ABC entre o final 
de 2017 e início de 2018, o jovem 
atacante Matheus Matias, 20 anos, 
não deve mesmo retornar ao clube 
Alvinegro em 2019. Apesar do inte-
resse no jogador ser público, a alta 
concorrência aliada ao fato do time 
potiguar estar na Série C dificultou a 
negociação. Nesta semana, as chan-
ces praticamente zeraram após o Ce-
ará declarar interesse no goleador.

Em entrevista a Rádio CBN de 
Fortaleza, o técnico do Vozão, Lisca, 
admitiu gostar do futebol de Ma-
theus e lutar para levá-lo à Poranga-
buçu no ano que vem. Por se tratar 
de um clube de Série A, a equipe 
cearense leva vantagem sobre o in-
teresse do ABC. “Gostaria muito de 
tê-lo comigo no Ceará. É um menino 
bom que acompanho desde o início. 
Tenho muito a acrescentar para ele”, 
projetou.

Na semana passada, o treinador 

do ABC, Ranielle Ribeiro, já havia 
relatado que o sonho de poder contar 
com Matheus Matias era um tanto 
distante. Isso porque ele já previa 
que o interesse de clubes de primei-
ra divisão no atleta fosse se intensi-

ficar, como de fato ocorreu. “Se o Co-
rinthians liberá-lo para empréstimo, 
certamente haverá concorrência. Se-
rá muito difícil conseguir”, admitiu.

Com a camisa do time de Ponta 
Negra em 2018, Matheus Matias 

anotou 10 gols em 10 jogos. Foram 
seis pelo Campeonato Potiguar e 
quatro pela Copa do Nordeste. Ele 
foi negociado com o Corinthians en-
tre o final de janeiro e início de fe-
vereiro, mas acabou pouco utilizado 
neste ano. Oficialmente, só disputou 
poucos minutos de uma partida da 
Série A no Timão, contra o Vitória-
-BA.

WALLYSON
Na contramão do afastamento 

de Matheus Matias, o ABC está cada 
vez mais próximo de fechar o retorno 
do atacante e ídolo Wallyson. O joga-
dor segue em negociações com o clube 
Alvinegro e tem chance real de ser 
anunciado como reforço para 2019. 
Neste ano, ele já havia retornado ao 
time de Ponta Negra e foi artilheiro 
do Campeonato Potiguar, com sete 
gols, além de ser destaque na campa-
nha da Copa do Nordeste. l

Matheus Matias em jogo contra o Palmeiras pelo time Sub-20 do Corinthians

VESTIMENTA

América apresenta uniformes que 
serão utilizados no ano que vem

Divulgação / América FC

Conforme estava programado, 
a diretoria do América apresen-
tou neste sábado, 8, por meio das 
redes sociais do clube, os unifor-
mes que serão utilizados pelos 
jogadores na temporada de 2019. 
Foram apresentados os modelos 
1, 2 e 3 do alvirrubro natalense.

No ano que vem, a marca que 
vestirá o América será a Embra-
tex Sport, empresa catarinense 
que já atua no ramo há vários 
anos. Todo o material para a 
próxima temporada foi produzi-

do com a tecnologia DRY-Strech, 
ideal para eventos esportivos por 

Uniformes 2, 1 e 3 do América-RN

SEGUNDOS
EM QUINZE

Goleiro revelado no Grêmio 
reforça elenco do ABC
Dando continuidade ao processo 
de montagem do elenco, a diretoria 
do ABC anunciou neste domingo, 
9, mais um reforço visando a 
qualificação do grupo que disputará 
Estadual, Copa do Brasil, Copa do 
Nordeste e Campeonato Brasileiro 
da Série C no ano que vem. 
Desta vez, quem desembarcou 
no CT Alberi Ferreira de Matos e 
já iniciou os trabalhos foi o jovem 
goleiro Renan Dida, de 21 anos. 
Ele é revelado pelas categorias de 
base do Grêmio-RS e chega por 
empréstimo ao time potiguar. Em 
2018, defendeu dois clubes: ASA, 
de Alagoas, e Cruzeiro, do Rio 
Grande do Sul. 

Reprodução / Instagram

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

SULNORTE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ: 10.698.587/0002-99, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a Renovação de Licença de Operação, para um posto revendedor de combustíveis, localizado 
na Av. Presidente Dutra, n° 2291, Bairro: Alto de São Manoel, CEP: 59.628-000, Mossoró/RN.

FRANCISCA PEREIRA DA COSTA FERREIRA 
Proprietária

ser feito com poliéster e elastano.
Segundo a Embratex, peças 

com este conceito possuem o te-
cido com capacidade de tirar a 
umidade do corpo e transportá-lo 
para fora da vestimenta, elevan-
do o conforto e tornando mais 
tranquila a prática da atividade 
para os atletas que utilizarão o 
material.

Em 2019, o América tem três 
competições para disputar: o 
Campeonato Potiguar, a Copa do 
Brasil e o Campeonato Brasileiro 
da Série D. O principal objetivo 
do clube será conseguir o acesso 
para a terceira divisão, de onde 
foi rebaixado em 2016. 

Desde então, a equipe vem 
tentando sair do último escalão 
nacional, condição essa que, in-
clusive, está dificultando cada vez 
mais os planejamentos da direto-
ria, que costuma pensar à longo 
prazo. l


