
INCÔMODO 10 DEPENDÊNCIA QUÍMICA 11

Ligações feitas por robôs tiram o 
sossego de consumidores do RN

Léo Dias anuncia nova internação 
para tratar vício em cocaína

Manhã, tarde e até depois das 20 horas as chamadas não 
param. Nem nos feriados e fins de semana eles ficam 
livres das chamadas sem ninguém do outro lado da linha.

Com 43 anos, apresentador voltou a se internar para 
tratamento no último fim de semana. Jornalista revelou que 
ainda sonha com a droga, apesar de não consumi-la.

NATAL
Terça-feira,
4 de dezembro de 2018 
Edição nº 442 | ano 2

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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MP cobra na Justiça mais 
R$ 243 milhões na saúde

ABC se reapresenta com 
11 reforços para 2019

Montante cobrado pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal é o que falta para o Estado atingir 
os 12% mínimos do orçamento que devem ser destinados à saúde pública, conforme a Constituição.

Dos 18 jogadores que iniciaram os trabalhos nesta 
segunda, seis deles serão remanescentes de 2018.

GOVERNO DO ESTADO 08

PRÉ-TEMPORADA 16SEU BOLSO 07

Jogadores fizeram na manhã de ontem trabalhos clínicos junto com setor de fisiologia

Andrei Torres / ABC

Mensalidade escolar 
deve subir no Estado 
até 9,8% para o ano 
letivo de 2019

De acordo com sindicato que 
representa as escolas, valor do reajuste 
vai variar de unidade para unidade. 
Cada uma terá de comprovar gastos 
para que aumento seja autorizado.

MUDANÇAS 04

Onyx: futuro chefe da Casa Civil

Lúcio Bernardo Júnior / Câmara dos Deputados

Onyx confirma 
que Ministério do 
Trabalho será extinto 
no próximo governo
De acordo com futuro ministro 
da Casa, o primeiro escalão do 
governo do presidente eleito Jair 
Bolsonaro vai ter 22 pastas — sete 
a mais do que o prometido.
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Diálogo para 2020

O ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves (PDT), que apoiou Jair 
Bolsonaro (PSL) no segundo turno presidencial, tem mantido 
conversas com o deputado federal eleito Girão Monteiro (PSL), 

correligionário do presidente eleito. Impedido de disputar a Prefeitura 
do Natal em 2020, Carlos Eduardo pode apoiar Girão nas eleições 
municipais. Tanto Carlos Eduardo quanto Girão tiveram votação 
expressiva em Natal nas eleições deste ano. Enquanto o ex-prefeito foi 
o mais votado para o Governo do Estado nos dois turnos (tendo mais de 
60% dos votos válidos no 2° turno), Girão foi o segundo deputado federal 
mais votado na cidade – teve mais de 36 mil votos.

>> Peso nas costas. O atual 
prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(MDB), continua carregando 
uma espécie de “peso” da gestão 
passada, ao manter nomes em seu 
secretariado que nada agregam de 
novo à administração municipal. 
A avaliação de interlocutores do 
emedebista é que alguns secretários 
estão com prazo de validade 
“vencido”, casos de Elequicina Santos 
(Mobilidade Urbana), Justina Iva 
(Educação) e Adamires França 
(Administração).

>> Projeto. O Solidariedade se 
prepara para as eleições municipais, 
em 2020. O partido, que elegeu 
dois deputados estaduais este ano, 
planeja ter candidatos a prefeito 
nas três maiores cidades do Rio 
Grande do Norte. Em Natal, o 
candidato deve ser Kelps Lima; e, em 
Mossoró, Alysson Bezerra – os dois 
deputados eleitos pela legenda. Em 
Parnamirim, Sandoval Gonçalves 
deve concorrer à sucessão do prefeito 
Rosano Taveira (PRB).

>> Orçamento. A Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final 
da Câmara de Natal (CCJ) aprovou 
nesta segunda-feira 346 emendas ao 
Projeto da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para o exercício de 2019. 
Agora, as propostas passarão pela 
Comissão de Finanças. De acordo 
com o vereador Felipe Alves (MDB), 
presidente da CCJ, todas as 346 
propostas irão a plenário, mas a 
maioria deve ser votada de maneira 
consensual, o que representará 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ Cansado de 
levar bola 

nas costas”
Futuro ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sérgio Moro, sobre sua
saída da Justiça Federal

>> Socorro financeiro. 
O governador Robinson 
Faria (foto) enviou pedido 
à Presidência da República 
para que sejam liberados R$ 
194 milhões como forma de 
reforçar o caixa financeiro 
do Rio Grande do Norte. O 
Estado pede ressarcimento 
ao governo estadual pelas 
perdas ocasionadas por 
isenções do ICMS. O pedido 
é uma referência às perdas 
do Rio Grande do Norte 
com a chamada Lei Kandir 
(87/1996). A medida isentou a 
cobrança do ICMS de produtos 
primários e industrializados 
semi-elaborados e de serviços 
exportados. O governador 
Robinson Faria alega que a lei 
reduziu a arrecadação estadual. 

diminuição no tempo de apreciação.

>> Oposição. A deputada federal 
eleita Natália Bonavides (PT) 
criticou nesta segunda-feira, pelo 
Twitter, o anúncio do futuro ministro 
da Casa Civil na gestão de Jair 
Bolsonaro (PSL), Onyx Lorenzoni, 
de que o Ministério do Trabalho vai 
ser extinto. A petista disse que a 
notícia é “preocupante”. “Bolsonaro já 
mostra de que lado está, e não é dos 
trabalhadores brasileiros”, escreveu. 

>> Homenagem. A Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte homenageou nesta segunda-
feira, em sessão solene, os 65 
anos de fundação da Federação 
das Indústrias do Estado (Fiern). 
Fundada em 27 de fevereiro de 1953, 
a Fiern é uma entidade sindical de 
grau superior com base territorial 
em todo o Estado. Possui a missão 
de fortalecer a indústria, atuando 
na representação e defesa de seus 
interesses.

>> Mais Médicos. A saída de 
médicos cubanos do programa Mais 
Médicos, anunciada em novembro, 
tem apoio da maior parte da 
população, conforme mostra um 
levantamento feito pelo Paraná 
Pesquisas divulgado nesta segunda-
feira. A pesquisa identificou que 
70,8% dos entrevistados aprovam 
que os cubanos deixem de trabalhar 
no Mais Médicos. O percentual 
dos que desaprovam foi de 24,8%. 
Outros 4,3% não souberam ou não 
responderam.

José Aldenir / Agora RN
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ASSEMBLEIA

Parlamentares do
Ano e da Legislatura 
serão eleitos no dia 5

As eleições para os títulos 
de Parlamentar do Ano e da 
61ª Legislatura da Assembleia 
Legislativa acontecem na manhã 
próxima quarta-feira, 5.

O primeiro deles é concedido 
anualmente desde 1982, elegendo 
o deputado com atuação destacada 
ao longo do ano. O Parlamentar 
da Legislatura, por sua vez, é 
concedido de quatro em quatro 
anos, premiando o parlamentar com 
atuação reconhecida ao final do 
período.

A escolha dos parlamentares é 
feita pelos profissionais da imprensa 
credenciados junto ao Comitê de 
Imprensa da Assembleia e os que 
cobrem regularmente as atividades 
diárias da Casa Legislativa. l

Eduardo Maia / ALRN

Imprensa vai eleger parlamentares

SEGUNDOS
EM QUINZE

Lava Jato cobra mais de
R$ 78 milhões de Palocci
A Operação Lava Jato cobrou R$ 
78 milhões do ex-ministro Antonio 
Palocci “sob pena de ser novamente 
recolhido à prisão”. Palocci deixou 
a cadeia no dia 29 de novembro, 
após dois anos e dois meses preso 
– desde setembro de 2016, alvo da 
Operação Omertà – passando para 
o regime semiaberto domiciliar.

Rodolfo Buhrer / Reuters
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Arméli Brennand será secretária 
de pasta desmembrada da Sejuc

ANÚNCIO

Assessoria de Comunicação

Governadora eleita do RN, Fátima Bezerra anunciou que Sejuc dará lugar às 
secretarias de Administração Penitenciária e Mulheres e Direitos Humanos

A governadora eleita do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), anunciou nesta segunda-feira, 
3, o nome da promotora de Justiça 
aposentada Arméli Brennand para 
a Secretaria de Mulheres, Cidadania 
e Direitos Humanos (SMDH), a ser 
criada no novo governo.

Fátima explicou que a criação 
da pasta faz parte do processo de 
desmembramento da atual Secreta-
ria de Justiça e Cidadania (Sejuc). 
Além da de Mulher, Cidadania e 
Direitos Humanos, a pasta vai dar 
lugar à Secretaria de Administração 
Penitenciária – a ser comandada por 
Mauro Albuquerque, já anunciado.

“Faremos alguns ajustes no Go-
verno, e um deles será o desmem-
bramento da Sejuc em Secretaria 
de Administração Penitenciária e 
SMDH. Duas pastas importantes 

para o efetivo funcionamento da po-
lítica penitenciária e também para 
a garantia de direitos das pessoas”, 
explicou a governadora eleita.

De acordo com a petista, não 
serão criados novos gastos na estru-
tura de Governo, pois os cargos serão 

apenas desmembrados.
“Honrada pela indicação, assu-

mo, em sintonia com o governo elei-
to, o compromisso de formular e exe-
cutar políticas públicas de promoção 
dos direitos humanos”, destacou a 
nova secretária. l

Vice-governador eleito, Antenor Roberto; Arméli; e governadora eleita Fátima Bezerra

ELEIÇÕES 2018

Dodge pede que PT e 
aliados devolvam verba 
de campanha de Lula

A procuradora-geral eleitoral, 
Raquel Dodge, contestou a 
prestação de contas da coligação 
O Povo Feliz de Novo (PT/PCdoB/
Pros) e pediu o ressarcimento 
dos recursos públicos usados 
para financiar a campanha do 
ex-presidente Lula, enquanto ele foi 
candidato à Presidência.

A campanha de Lula recebeu 
R$ 20 milhões do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha 
(FEFC), formado por recursos 
orçamentários da União. O petista 
está preso em Curitiba cumprindo 
pena por condenação na Operação 
Lava Jato no caso do tríplex. l

José Aldenir / Agora RN

Candidatura de Lula foi barrada
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Fátima e demais governadores 
eleitos acompanham votações

NO CONGRESSO

José Aldenir / Agora RN

Ao lado de futuros governadores das regiões Norte e Nordeste, senadora 
cumprirá agenda no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal

A senadora Fátima Bezerra 
(PT) se reunirá nesta terça-feira, 4, 
com os governadores eleitos do Nor-
te e Nordeste para acompanhar no 
Congresso Nacional e no Supremo 
Tribunal Federal (STF) a votação 
de matérias consideradas impor-
tantes para os estados.

Um dos projetos na Câmara 
Federal é o PLP 459, que trata da 
securitização da dívida ativa, esta-
belecendo uma forma moderna de 
combater a sonegação e gerando re-
ceitas para o déficit da Previdência 
e investimentos.

Outro é o PLP 10.985, que trata 
da regulação da cessão onerosa de 
gás e petróleo. Neste caso, o obje-
tivo é manter a regra de partilha 
entre União, Estados e Municípios 
das receitas com royalties e Fundo 
Social.

No Senado, a prioridade dos go-
vernadores é o entendimento para 
a votação do PLP 78, que trata de 
Bônus de Assinatura, complemento 
da Cessão Onerosa de Gás e Petró-
leo, permitindo a participação dos 
Estados e Municípios na receita 
com pagamento do Bônus de Assi-

natura após os leilões.
“Esses projetos são de suma 

importância para os estados dessas 
duas regiões, a maioria deles em si-
tuação fiscal e orçamentária muito 
difíceis, como é o caso do Rio Gran-
de do Norte. Estarei acompanhan-
do de perto ainda como senadora e 
como futura governadora do meu 
estado. Estarei lá, brigando, em de-
fesa do RN”, disse Fátima.

Outro ponto a ser tratado pelos 

governadores é uma agenda com o 
ministro Ricardo Lewandowski, do 
STF, para entendimento sobre a re-
tenção dos Fundos de Participação 
dos Estados (FPE) e dos Municípios 
(FPM) por parte da União. Três 
ações tramitam no STF, e o minis-
tro já realizou audiência de con-
ciliação com prazo para o governo 
federal abrir informações sobre as 
receitas partilhadas com Estados e 
Municípios. l

Fátima afirma que projetos em votação dizem respeito à situação fiscal dos estados

FUTURO GOVERNO

Onyx confirma que 
Ministério do Trabalho 
será extinto em 2019

O futuro ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, afirmou nesta 
segunda-feira, 3, que o Ministério 
do Trabalho será extinto. De acordo 
com ele, o primeiro escalão do 
governo do presidente eleito Jair 
Bolsonaro vai ter 22 pastas — sete 
a mais do que o prometido durante 
a campanha eleitoral.

De acordo com o novo chefe 
da Casa Civil, os dois ministérios 
que faltam a ser anunciados são 
o de Meio Ambiente e de Direitos 
Humanos, Família e Mulheres.

“Serão 20 ministérios funcionais 
e dois ministérios eventuais, que é o 
caso do Banco Central, que quando 
vier a independência deixa de ser 
ministério, e o segundo é a AGU, 
que pretendemos fazer um ajuste 
constitucional”, afirmou.

As indicações do segundo e 
terceiro escalão, segundo Lorenzoni, 
serão feitos uma “mescla” entre 
técnicos e políticos. l

Lúcio Bernardo Júnior / Câmara dos Deputados

Futuro ministro da Casa Civil

EMPREENDEDORISMO

Após eleição unânime, nova diretoria 
do Sebrae toma posse em 4 de janeiro

José Aldenir / Agora RN

O empresário Marcelo Quei-
roz, presidente da Federação de 
Comércio e Serviços do Rio Grande 
do Norte (Fecomércio-RN) e diretor 
administrativo da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), agora se 
prepara para assumir – no dia 4 de 
janeiro – a presidência do Conselho 
Deliberativo do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae-RN). “O trabalho que 
vem sendo feito é muito bom e dare-
mos continuidade”, disse.

Para o empresário, o mais im-
portante é estimular a mentalidade 
empreendedora da população como 
forma de garantir geração de renda 
e fortalecer as microempresas que, 
a cada ano, por maior que sejam as 
dificuldades, se consolidam como 

sustentáculo da economia. Outra 
observação de Marcelo Queiroz es-
tá relacionada à geração de energia 
limpa. “Temos ventos e muito sol. 

Então, temos que aproveitar e am-
pliar a geração de energia eólica e 
solar, porque essas empresas devem 
atrair outros setores para o estado 
devido à disponibilidade de energia”, 
desatacou Queiroz.

Junto com Marcelo Queiroz, na 
presidência do Conselho Deliberati-
vo do Sebrae-RN estarão o superin-
tendente Zeca Melo, o diretor Ope-
racional Marcelo Toscano e o diretor 
Técnico João Hélio Cavalcanti. 

Todos eles foram eleitos de ma-
neira unânime na sexta-feira, 30. 
O Conselho Deliberativo do Sebrae 
é composto por representantes do 
governo do Estado, governo federal 
e classe empresarial, nas áreas de 
agricultura, indústria e comércio 
(em forma de federações). l

Marcelo Queiroz presidirá Conselho

SEGUNDOS
EM QUINZE

Prefeitura de Macaíba 
lança edital para concurso
O edital do novo concurso público 
da Prefeitura de Macaíba foi 
publicado. A empresa que venceu 
a licitação para realizar o certame 
é a Consulpam Consultoria. 
São mais de 600 vagas sendo 
ofertadas juntando os níveis médio 
e superior. Os salários variam 
de R$1.082,24 a R$10.573,50. 
As inscrições começam nesta 
segunda-feira, 3, e custarão R$ 
85 para nível médio e R$105 para 
nível superior.

José Aldenir / Agora RN
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JOAQUIM PINHEIRO

O trabalho reivindicatório dos atuais 
governadores nordestinos junto ao Go-
verno Federal tem que ter continuidade 
até que seja intensificado para tirar os 
Estados da situação de penúria em que 
se encontram.

Sob a coordenação do governador 
petista Wellington Dias (Piauí), os demais 
governadores estarão hoje em Brasília 
para conversar com representantes dos 
demais Poderes, visando construir alter-

nativas para minimizar a crise conjuntural 
sem precedentes na história dos entes 
federativos. No Congresso Nacional, os 
governadores acompanharão votações 
importantes.

Os governadores entendem que 
existe uma concentração de recursos 
pela União, prejudicando e desvirtuando 
o Pacto Federativo. Essa, também deverá 
ser uma luta dos governadores que toma-
rão posso no dia 1º de janeiro de 2019. 

Movimento reivindicatório

Leitura rápida1

>> Parlamentar do Ano e da 
Legislatura. A eleição do Parlamentar 
do Ano e da legislatura na Assembleia 
Legislativa, acontecerá amanhã, dia 5, 

de 8 às 11 horas na sala Alexis Gurgel 
na sede do Poder Legislativo. Votarão 
jornalistas credenciados que cobrem os 
trabalhos legislativos. 

STF deve revogar apetite 
do TCU de subjugar OAB

A expectativa nos meios jurídicos de Brasília é que a decisão 
do Tribunal de Contas da União (TCU), de 7 de novembro, 
de fiscalizar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não 

resistirá à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF). A 
Ordem alega que não há um só centavo dos cofres públicos nas 
finanças da OAB, e citam decisão do próprio STF na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3026/DF.

>> OAB sem controle oficial
Na ADI 3026, o STF estipula que “a 
OAB não está sujeita a controle da 
Administração, nem a qualquer das 
suas partes está vinculada”.

>> TCU quer o STF recuando
O TCU acredita que o STF vai 
revisar sua posição no futuro 
julgamento da ADI 5.367/DF e 
submeter a OAB à fiscalização da 
corte de contas.

>> Pagou impostos, dançou
Os ministros do TCU também 
acreditam que as mensalidades 
dos advogados são “tributáveis” 
e por isso a OAB fica sujeita a 
fiscalização.

>> Suspeita de represália
Advogados insinuam que a decisão 
do TCU seria represália a iniciativas 
da OAB contra parlamentares 
influentes entre ministros.

>> O general inconfiável
Após deixar a presidência, o general 
Ernesto Geisel soube que a sua própria 
segurança estivera envolvida em 
conspiração para matá-lo. O general que 
extinguiu o AI-5 reagiu com bom humor, 
assim como o general Golbery do Couto e 
Silva. O então chefe da Casa Civil contou a 
Elio Gaspari, em “A Ditadura Encurralada” (Cia das Letras, SP, 525 pp, R$ 56), 
por que jamais confiou no chefe da segurança de Geisel, tenente-coronel Germano 
Arnoldi Pedrozo: “...ele, depois de um dia de trabalho, ia para casa e ficava meia 
hora plantando bananeira, numa posição de ioga. Eu não confio em gente que faz 
essas coisas.”

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Vai ficar pior

 para os corruptos, 
a partir do ano 

que vem”
Presidente eleito Jair Bolsonaro, 

cumprimentando a Lava Jato pela 
prisão de Pezão

>> GDF fará licitação 
milionária a 20 dias de 
acabar
O governo do Distrito Federal 
(GDF), chefiado por Rodrigo 
Rollemberg, vai deixar uma 
bomba-relógio ao sucessor 
Ibaneis Rocha, de cerca de 
R$40 milhões anuais, por meio 
de estranha licitação a ser 
realizada no próximo dia 10, 
a vinte dias do fim da gestão. 
A licitação tem o objetivo de 
contratar uma empresa para 
administrar o plano de saúde 
dos servidores, cujos custos são 
bancados pelos pagadores de 
impostos.

>> Cara regalia
O edital “obriga” a empresa  
por dois anos “no mínimo” a 
prestar serviço de planos de 
saúde privado e também plano 
odontológico.

>> Tem para todos
O governo diz que a licitação 
“resgata” uma antiga 
reivindicação dos servidores, 
cujos salários consomem 
R$0,81 de cada 1 real do DF. 

>> Não é, mas é
A Secretaria de Planejamento 
afirma não se trata de contrato, 
mas confirma o gasto de R$40 
milhões já em 2019.

>> Gesto de aproximação
O presidente Jair Bolsonaro 
desdenha da ideia de 
articulação com os partidos, 
mas ao escolher o deputado 
gaúcho Osmar Terra para 
compor seu ministério, ele fez 
um gesto de aproximação com 
o MDB.

>> Temer gostou
O presidente Michel Temer 

ficou felicíssimo com a escolha de 
Osmar Terra para o ministério 
da Cidadania de Jair Bolsonaro. 
Derrama-se em elogios a seu ex-
ministro e também ao presidente 
eleito.

>> Pânico entre políticos
Se o presidente eleito Jair 
Bolsonaro (PSL) pretendia 
assustar a classe política enchendo 
o primeiro escalão do seu 
governo de generais, conseguiu. 
Habituados aos métodos do 
passado, eles estão em pânico.

>> Escravos da Justiça
Os ministros do Supremo 
tomaram 117,2 mil decisões e 
julgaram em média mais de 
10.600 ações, cada um deles, em 
2018. E ainda falta dezembro. 
Logo vão alegar relação de 
trabalho análoga a escravidão.

José Aldenir / Agora RN

>> Prefeito de Parnamirim. O 
deputado Carlos Augusto Maia 
(PCdoB), que não conseguiu 
se reeleger este ano, examina 
a possibilidade de disputar a 
Prefeitura de Parnamirim em 
2020. Para isso, poderá ter o apoio 
do ex-prefeito Maurício Marques, 
que se considera traído pelo atual 
prefeito, Rosano Taveira (PRB). 

José Aldenir / Agora RN
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Mensalidade escolar deve subir no
RN até 9,8% no ano letivo de 2019

EDUCAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

De acordo com dados do Censo Escolar de 2017, são 647 escolas particulares no estado do RN. 
Dessas, 633 estão situadas nas áreas urbanas e 14 em áreas rurais. 228 delas estão em Natal

A mensalidade das escolas par-
ticulares deve subir até 9,8% no Rio 
Grande do Norte no ano letivo de 
2019. Segundo o Sindicato dos Esta-
belecimentos de Ensino Particulares 
do Estado (Seepern), o aumento é 
realizado de acordo com as planilhas 
de custos de cada escola.

De acordo com o presidente do 
Seepern, Alexandre Marinho, cada 
escola envia sua planilha de custos 
com as referidas despesas para apro-
vação. “Nela, tem a folha salarial 
dos professores, funcionários, mais 
encargos. Além disso, tem a manu-
tenção da escola. Toda essa despesa 
é dividida pelo número de alunos e 
chega-se ao valor da anuidade a ser 
cobrada”, explicou Alexandre.

Este percentual para 2019 varia 
entre 7,4% e 9,8%. O presidente ex-
plica que esta variação está direta-
mente ligada à estrutura da escola. 
“Não quer dizer que todas as escolas 

vão cumprir estes valores. A escola 
que fez um investimento maior obte-
rá um valor de anuidade maior, des-
de que comprove os custos”, declarou.

Em 2017, o reajuste chegou a 
atingir a marca de 10,1%. “Nós não 

temos um valor específico para co-
brar, pelo fato de as despesas das 
escolas variarem de acordo com sua 
estrutura”, frisou Alexandre.

Alexandre explica que a crise 
afetou em cheio as escolas. “O pro-

blema no Estado de atraso de paga-
mento de salários está influenciando 
muito nas escolas, que estão tentan-
do sobreviver sem perder a qualida-
de”, pontuou.

Mesmo com a influência dos 
fatores externos, o presidente conta 
que isso não tem tornado inacessível 
a educação privada no Estado. “No 
ano passado, registramos aumento 
de 4,2% de novos alunos. Além disso, 
observamos nos últimos três anos 
crescimento de matrículas na edu-
cação infantil, principalmente em 
tempo integral. Isso significa que ela 
está fazendo a base”, concluiu.

De acordo com dados do Censo 
Escolar de 2017, são 647 escolas 
particulares no estado do RN. Des-
sas, 633 estão situadas nas áreas 
urbanas e 14 em áreas rurais. 228 
delas estão localizadas na capital po-
tiguar. Ao todo, são 169.223 alunos 
atendidos pela rede. l

Para presidente de sindicato das escolas particulares, crise tem afetado rede

ARRECADAÇÃO

Carga tributária no País cresce para
32,43% do PIB, diz Receita Federal

José Aldenir / Agora RN

A carga tributária atingiu 32,43% 
de tudo o que o País produz – Produto 
Interno Bruto (PIB), em 2017. A in-
formação foi divulgada nesta segun-
da-feira, 3, pela Receita Federal. É o 
maior índice em quatro anos.

Em relação a 2016 (32,29%), a 
carga tributária aumentou 0,14 pon-
to percentual. De acordo com a Recei-
ta, a variação resultou da combinação 
dos acréscimos em termos reais (des-
contada a inflação) de 0,99% do PIB 
e de 1,4% da arrecadação tributária 
nos três níveis de governo.

O PIB no ano de 2017 apresentou 
aumento em relação ao ano anterior, 
alcançando aproximadamente R$ 
6,56 trilhões. E a arrecadação chegou 
a R$ 2,13 trilhões.

Dentre os tributos federais, os 
que mais contribuíram para o au-
mento da carga tributária foram 
os programas de Integração Social 
(PIS) e de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público (Pasep) e a 

Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins), res-
ponsáveis pelo crescimento de 0,21 
ponto percentual. Segundo a Receita, 
o acréscimo decorreu principalmente 
da elevação das alíquotas sobre com-

bustíveis (gasolina e diesel).
Quanto aos tributos estaduais, 

houve acréscimo de arrecadação em 
relação a 2017 do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadoria e Serviços 
(ICMS) de 0,12 ponto percentual.  l

PIB no ano de 2017 apresentou aumento, alcançando cerca de R$ 6,56 trilhões

INDEPENDÊNCIA

MDB diz que não fará 
oposição a Bolsonaro 
“no curto prazo”

O MDB, partido do presidente 
Michel Temer, vai manter uma 
“independência ativa” no governo de 
Jair Bolsonaro e diz que, no curto 
prazo, não fará nem oposição nem 
será base. “Discutiremos caso a 
caso”, diz mensagem publicada na 
conta oficial do partido no Twitter.

O MDB garantiu um ministério 
no governo Bolsonaro. O deputado 
federal reeleito Osmar Terra 
(RS) vai comandar a pasta de 
Cidadania, fruto da fusão entre o 
Desenvolvimento Social, Cultura, 
Esporte e de partes do Trabalho.  l

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Presidente Michel Temer
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Ministério Público cobra na Justiça 
aplicação de R$ 243 milhões na saúde

GOVERNO DO ESTADO

José Aldenir / Agora RN

Montante cobrado pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal é o que falta para o Estado atingir 
os 12% mínimos do orçamento que devem ser destinados à saúde pública, conforme a Constituição

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) e o Minis-
tério Público Federal (MPF) ajuiza-
ram uma Ação Civil Púbica (ACP) 
para obrigar o Governo do Rio Gran-
de do Norte a aplicar urgentemente 
mais R$ 243.340.800,69 para custeio 
da Secretaria de Saúde até o fim des-
te ano. O montante é o que falta para 
o Estado atingir os 12% mínimos do 
orçamento que devem ser destinados 
à saúde pública, conforme estabele-
ce a Constituição Federal. A ação é 
direcionada ao governador Robinson 
Faria e ao secretário estadual de 
Planejamento e Finanças, Gustavo 
Nogueira. Caso descumpram a apli-
cação legal em saúde, o MPRN e o 
MPF pedem que eles sejam multa-
dos em R$ 1 mil por dia.

 A Lei Orçamentária do RN 
projetou receitas da ordem de R$ 
8,5 bilhões, como base de cálcu-
lo de receitas para o cômputo do 
piso constitucional. Desse valor, 
os 12% que o Estado deve aplicar 

em saúde pública correspondem a 
R$ 1.022.112.120,00. Contudo, o 
montante despendido pelo ente até 
outubro passado e que pode ser com-
putado como “despesa com saúde” foi 
de R$ 553.771.319,31. Somando-se a 
essa quantia as despesas com pesso-
al, verifica-se que o Estado ainda tem 

que aplicar mais de R$ 243 milhões 
em saúde até o dia 31 de dezembro 
para cumprir o que é obrigado por lei.

Na ação, o MPRN e o MPF des-
tacam que há na despesa orçamen-
tária uma “abissal distância entre os 
números reais e os números devidos” 
e que “se realizou muito aquém do 

necessário para garantir a efetiva 
aplicação do percentual constitucio-
nal”. A Ação Civil foi protocolada na 
Justiça Federal na sexta-feira, 30.

No documento, o Ministério Pú-
blico frisa que “o reiterado adiamen-
to da execução orçamentária pelo 
Estado do RN vem criando uma es-
pécie de orçamento paralelo de restos 
a pagar em que este ente reconhece 
ser devida e obrigatória a despesa, 
mas posterga indefinidamente o seu 
empenho, liquidação e pagamento. 
Na prática, o gasto adiado indefini-
damente acarreta menor quantidade 
real de ações e serviços públicos de 
saúde para a sociedade”.

Além do governador do Estado 
e do secretário de Finanças, a ação 
também é direcionada à União. No 
documento, o MPRN e o MPF expli-
cam o papel indispensável da União 
na adoção de medidas constitucio-
nais e legais destinadas a estancar a 
situação de inadimplemento do piso 
da saúde pelo Estado.  l

De acordo com Lei Orçamentária, saúde deveria receber pouco mais de R$ 1 bilhão

CEARÁ-MIRIM

Moradores reclamam da falta de 
iluminação no conjunto Rota Norte

Cedida

Moradores do loteamento Rota 
Norte, no distrito de Maçarandu-
ba, localizado em Ceará-Mirim, na 
Grande Natal, reclamam da falta de 
iluminação nas ruas do local, o que 
tem ocasionando problemas para a 
segurança dos moradores.

Líder do conselho comunitário, 
Adriano da Silva Azevedo revela que 
“o aumento da criminalidade subiu 
consideravelmente devido à falta de 
iluminação”.

“Desde o ano passado, nós busca-
mos uma ação da Prefeitura e nunca 
tivemos uma medida eficaz. Muitos 
moradores estão deixando o bairro 
pela insegurança e isso afeta negati-
vamente o desenvolvimento”, diz ele.

Questionada pelo Agora RN, a 
Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur) de Ceará-Mirim 
informou que está ciente da pro-
blemática e está atendendo a soli-

citações de manutenção. Segundo 
a Secretaria, há um cronograma de 
execução de serviços e, logo que uma 
licitação for concluída, o atendimen-
to será ampliado.

Ainda segundo a Semsur, há 
trechos no conjunto que ainda estão 

recebendo moradores. Nesses locais, 
segundo a secretaria, a iluminação 
não está adequada porque os proprie-
tários não instalaram a iluminação. 
A pasta esclareceu que essa respon-
sabilidade é dos proprietários, caben-
do a ela apenas a manutenção.  l

Secretaria disse que há cronograma para fazer manutenção na iluminação do local

A PARTIR DE 2019

Agências dos Correios 
vão emitir carteira de 
trabalho em todo País

Os Correios e o Ministério do 
Trabalho firmaram parceria para 
emitir carteiras de trabalho.

Dois projetos-piloto foram 
iniciados nas cidades de São 
Bernardo do Campo (SP) e 
Presidente Prudente (SP). A ideia é 
expandir o projeto para todo o País 
a partir de 2019.

Cada projeto-piloto tem vigência 
de 60 dias. Em cada uma das 
cidades serão confeccionadas mais 
de 500 carteiras por dia.  l

José Aldenir / Agora RN

Parceria entre Correios e MTE
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UFRN oferece teste rápido e gratuito 
para HIV, sífilis e hepatites virais

DEZEMBRO VERMELHO

José Aldenir / Agora RN

Na tarde desta terça-feira, 4, na sala de espera da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DAS)
da UFRN, acontece uma roda de conversa sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

A Diretoria de Atenção à Saúde 
do Servidor (DAS) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), por meio do Programa de 
Aconselhamento em Saúde, realiza 
durante o mês de dezembro ativi-
dades de prevenção e diagnóstico 
de Infecções Sexualmente Trans-
missíveis (ISTs). Os eventos fazem 
parte das ações desenvolvidas pela 
instituição acadêmica para a pro-
moção da saúde e do bem-estar 
da comunidade universitária, que 
serão intensificadas no Dezembro 
Vermelho, mês de conscientização e 
combate a aids.

Diante disso, nesta terça-feira, 
4, às 14h, na sala de espera da dire-
toria de atenção à saúde do servidor 
(DAS), acontece uma roda de conver-
sa sobre ISTs, com a participação do 
pediatra e infectologista Francisco 
Americo Micussi, além de mem-
bros do Hospital Giselda Trigueiro 
– principal referência no Estado no 
diagnóstico e tratamento de doenças 
infectocontagiosas. O evento é aber-
to ao público em geral, sem necessi-
dade de cadastramento prévio.

De acordo com a psicóloga da 
UFRN Angélica Aires, que também 
é coordenadora do Programa de 
Aconselhamento e Saúde, a inicia-
tiva já acontece desde 2012 na uni-
versidade. “O público terá acesso a 
informações e experiências de quem 
convive com o HIV. Estamos inten-
sificando nossas ações de prevenção 
no Dezembro Vermelho. Contudo, o 

maior problema no Brasil está sen-
do a questão do diagnóstico tardio. 
Muitos que procuram os serviços de 
saúde pública já chegam com HIV ou 
Aids. Portanto, quanto mais rápido 
a pessoa tiver um diagnóstico, mais 
cedo será o tratamento”, explicou.

Na quinta-feira, 6, das 14h às 
17h30, a DAS realizará os exames de 
testagem rápida de HIV I e II, sífilis 

e hepatites virais tipos B e C. A con-
sulta possui apenas 40 vagas dispo-
níveis e os interessados devem fazer 
o agendamento prévio pelo telefone 
3342-2330, ramal 371. “Em 2017, re-
alizamos um total de 472 testes em 
várias ações. Essas testagens são fei-
tas tanto na comunidade acadêmica, 
como no público em geral”.

Nos últimos dez anos, o Rio 
Grande do Norte teve um incre-
mento de 68% no índice de de-
tecção de casos de aids, segundo 
dados divulgados nesta terça-fei-
ra, 27, pelo Ministério da Saúde 
através do boletim epidemiológico 
do vírus HIV. O índice, que era de 
11,3 casos para cada 100 mil ha-
bitantes em 2007 subiu para 18,9 
casos no ano passado.

De acordo com o órgão federal da 
Saúde, neste quesito, o Rio Grande 
do Norte só perde para três esta-
dos: Tocantins, que teve aumento 
de 148%; Alagoas, que registrou 
incremento de 77%; e Maranhão, 
que teve 69% de variação positiva. 
Empatado com o RN está o estado 
do Amapá. l

Uso de preservativo é ainda melhor maneira de se prevenir das doenças

SELEÇÃO PÚBLICA

Petrobras anuncia investimento em 
sete projetos socioambientais no RN

Tânia Rego / Agência Brasil

A Petrobras divulgou nesta se-
gunda-feira, 3, a lista de projetos 
escolhidos pela seleção pública que 
prevê investimento de R$ 180 mi-
lhões até 2021.

Os projetos selecionados têm 
campo de atuação em 21 estados, 
abrangendo mais de 300 municípios 
em todas as cinco regiões do país. No 
Rio Grande do Norte, são 7 projetos 
selecionados que envolvem direta-
mente 14 cidades.

“A seleção pública foi um processo 
transparente, com ampla participa-
ção da sociedade, no qual agregamos 
as visões de diversos públicos. Como 
resultado, iremos patrocinar excelen-
tes projetos que irão contribuir de for-
ma significativa para a preservação 
ambiental e para a melhoria das con-

dições de vida das comunidades onde 
atuamos”, afirma Beatriz Espinosa, 
gerente executiva de Responsabilida-
de Social da Petrobras.

Iniciada em maio, esta edição da 
seleção pública para o Programa Pe-
trobras Socioambiental contou com 
1.699 inscrições. l

Em todo o País, investimentos da companhia chegam a R$ 180 milhões

SEGUNDOS
EM QUINZE

RN ganha primeiro 
cemitério vertical
O primeiro cemitério vertical do 
Rio Grande do Norte entrou em 
funcionamento em São Gonçalo do 
Amarante, Região Metropolitana de 
Natal, em novembro. O cemitério 
vertical funciona respeitando todas 
as regras ambientais. Os corpos 
serão sepultados em lóculos 
individuais, divididos e sobrepostos 
em andares, podendo ser exumados 
após 36 meses sendo transferidos 
para o ossuário da família. Foram 
investidos R$ 3 milhões no espaço.

Sempre / Divulgação
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PESQUISA

Crediário e cartão de crédito são
os principais vilões da inadimplência

José Aldenir / Agora RN

Um estudo realizado em todas 
as capitais do País pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) revela que 
os principais responsáveis pela ne-
gativação de CPFs são o crediário 
(65%) e o cartão de crédito (63%), 
levando em conta seus usuários. 
O empréstimo pessoal em bancos 
ou financeiras aparece em terceiro 
lugar na lista dos grandes vilões da 
inadimplência, com 61%.

Entre os outros tipos de dívidas 
que levaram ao registro do nome 
em entidades de proteção ao crédi-
to, destacam-se: crédito consignado 
(60%), cheque especial (57%), finan-
ciamento de automóvel (45%), men-
salidades escolares (26%), conta de 
telefone (20%), boletos de TV por 
assinatura e internet (18%) e conta 
de água e luz (11%).

Na avaliação do educador 

financeiro do SPC Brasil, José 
Vignoli, o orçamento apertado e a 
falta de controle financeiro acabam 
refletindo em uma maior incidência 
de negativações. “O desemprego 
ainda em altos níveis e a renda 
achatada vêm dificultando o paga-
mento das contas. E o mais grave 

é o fato que as dívidas bancárias 
se posicionem entres os primeiros 
colocados porque os juros elevados 
por atraso contribuem para que os 
valores dessas dívidas cresçam até 
o ponto de o consumidor não con-
seguir honrar seus compromissos 
financeiros”, observa. l

Segundo levantamento, cartão de crédito foi motivo de endividamento para 63%

FENABRAVE

Venda de veículos 
novos sobe 13,1% em 
novembro ante 2017

A venda de veículos novos 
cresceu 13,1% em novembro ante 
igual mês do ano passado, informou 
nesta segunda-feira, 3, a Federação 
Nacional de Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave).

Foram 230,9 mil unidades 
vendidas, em soma que considera 
automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus.

No acumulado do ano até o 
mês passado, as vendas chegaram 
a 2,33 milhões de unidades, alta de 
15% sobre o volume de 2017. l

José Aldenir / Agora RN

Foram vendidos 230 mil veículos

Marcelo Hollanda
Repórter

João, Pedro, Maria, Roberto, 
Cristina e Raul têm idades e pro-
fissões diferentes, mas um mesmo e 
diário aborrecimento: celulares que 
tocam diversas vezes por dia sem 
ninguém do outro lado da linha. 

Manhã, tarde e até depois das 
20 horas as chamadas não param. 
Nem nos feriados e fins de semana 
os consumidores ficam livres das 
chamadas vazias que só de vez em 
quando têm alguém oferecendo al-
gum produto ou serviço. 

“Isso é tão sério que muitas ve-
zes deixei de atender a chamada de 
um filho por achar que é mais uma 
daquelas ligações sem ninguém”, 
diz a vendedora Maria, moradora 
da zona Norte de Natal.

O diretor geral do Procon do Rio 
Grande do Norte, Jandir Olinto, ex-
plica que não existe uma legislação 
federal específica que ampare o con-

sumidor nesses casos. 
“Quando há cobranças cons-

trangedoras, orientamos que o 
consumidor identifique a origem 
da chamada e ingresse com uma 
ação por danos morais num juizado 
especial. Mas nesse caso de robôs 
fazendo as ligações, realmente, não 
há muito a se fazer”, reconhece.

Para Olinto, trata-se apenas de 

mais um desses incômodos da vida 
moderna, em que as tecnologias ca-
minham num ritmo superior às leis. 

O sistema que torna um inferno 
a vida de tanta gente funciona da 
seguinte maneira, como explicam 
os especialistas: um disparador au-
tomático reúne uma grande quan-
tidade de números telefônicos e 
realiza as chamadas. Quando o pri-

meiro consumidor atende, o sistema 
é desarmado. Daí a razão de nunca 
ter ninguém na outra ponta linha.

Roberto estava numa reunião 
importante em Brasília quando foi 
obrigado a tirar o som do celular 
depois da décima chamada recebida 
em pouco mais de uma hora. Depois 
de reclamar seguidamente para a 
operadora, de repente, as ligações 
desapareceram. Ainda hoje ele diz 
que recebe de vez em quando.

O caminho para se livrar ou 
pelo menos minimizar o problema 
ainda são os Procons ou o Ministé-
rio Público. O Código de Defesa do 
Consumidor é vago, mas no artigo 
39, inciso V, há uma cláusula que 
proíbe o fornecedor de desfrutar 
desse tipo de vantagem.

Seja como for, lembra Jandir 
Olinto, é sempre importante anotar 
a origem da chamada no identifi-
cador do aparelho e reclamar, co-
meçando pela própria operadora e 
depois os órgãos competentes. l

Não existe legislação federal específica que ampare o consumidor nesses casos

Ligações de robôs tiram sossego dos 
consumidores e são difíceis de combater
Manhã, tarde e até depois das 20 horas as chamadas não param. Nem nos feriados e fins
de semana eles ficam livres das chamadas sem ninguém do outro lado da linha para falar

INCÔMODO

José Aldenir / Agora RN
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Leo Dias se interna novamente 
para tratar vício em cocaína

DEPENDÊNCIA

AgNews

Jornalista do SBT revela que já não usa mais a droga, mas ainda sonha com 
ela. Nos últimos meses, ele disse que cheirava umas três vezes por semana

Leo Dias, de 43 anos, voltou a 
se internar para tratamento contra 
o vício de cocaína no último fim de 
semana. O jornalista se submeteu a 
procedimentos alternativos no mês 
de setembro, mas revelou que ainda 
sonha com a droga.

“Já aconteceram umas três ou 
quatro vezes, eu sonho que estou 
cheirando a cocaína. Parece que eu 
virei a noite e acordo angustiado. É 
um pesadelo, não um sonho”, relatou 
o jornalista do SBT ao “Notícias da 
TV”, no domingo, 2.

Ele contou que a internação será 
breve, de apenas dois dias, pois não 
teve nenhuma recaída após o último 
tratamento. O novo procedimento 
será à base de ibogaína, droga que 
tem apresentado bons resultados 
em dependentes químicos, segundo 
o “Metrópoles”.

Leo Dias tomou a primeira dose 
da ibogaína no sábado passado, 1º. 
“Vomitei muito. Fiquei muito triste, 
vieram à minha cabeça cenas de tu-
do de ruim que eu passei por causa 
da droga, todos os meus ‘fundo do 
poço’”, contou.

O apresentador afirma que o 
tratamento tem sido eficaz. “Nos úl-

timos meses, estava exagerado. Eu 
usava umas três vezes por semana, 
mas virava a noite. E para dormir 

era sempre à base de calmantes, e eu 
acordava dopado. Hoje não uso mais 
nada para dormir”, disse.  l

Colunista afirmou que o tratamento contra a dependência tem sido eficaz

DEU O QUE FALAR

Silvio Santos faz 
brincadeira sobre 
profissão de Lula

Uma pergunta de Silvio Santos 
durante o seu programa no SBT no 
último domingo, 2 de dezembro, 
repercutiu nas redes sociais. O 
motivo? O apresentador quis saber 
a profissão de Luiz Inácio Lula da 
Silva e as colegas de trabalho não 
souberam responder.

“Lula era metalúrgico e tinha 
outra profissão. Quem sabe a outra 
ganha mais R$ 50”, disse ele antes 
de lançar o desafio para a plateia. 
As respostas foram: “presidente”, 
“presidiário”, “ladrão”, “engraxate”, 
“pedreiro”, “sindicalista”.

Silvio Santos não segurou a 
risada quando escutou “ladrão” e riu 
da situação. Uma mulher acertou ao 
dizer que o ex-presidente era, além 
de metalúrgico, torneiro mecânico. 
Ela ganhou R$ 100 pela resposta 
certa. l

SBT / Reprodução

Polêmicas têm sido constantes

FELIZ DA VIDA

“Nerso da Capitinga” mostra 
nova namorada no Instagram

Instagram / Reprodução

Prestes a completar 60 anos, Pe-
dro Bismarck, o eterno Nerso da Ca-
pitinga, revela ter um novo amor e 
fala sobre as lembranças da mulher 
com quem foi casado por 32 anos: 
“Não deixo de lembrar na minha 
mulher um minuto sequer”.

Em entrevista à jornalista Patrí-
cia Kogut, d’ OGlobo, o ator contou 
que passa o tempo livre no sítio da 
família em Piau, na região da Zona 
da Mata mineira.

“Aqui é uma tranquilidade. Mi-
nha mulher (Maria José, que morreu 
em 2016) adorava pescar. Tudo aqui 
é a cara dela. Minha namorada nova 
(Eliane, que mora em Juiz de Fora) 
nem gosta de ir para lá. Mas não vou 
tirar os retratos nem mexer em nada. 
O sítio é dos meus filhos”. l Ator Pedro Bismarck ao lado de Eliane

Em praia de nudismo, Nanda 
Costa mostra corpão sarado

ÁFRICA DO SUL

Reprodução/  Instagram

A atriz Nanda Costa, em viagem 
pela África do Sul após o término de 
“Segundo Sol”, compartilhou, pelas 
redes sociais, sua passagem por uma 
praia de nudismo.

A imagem mostra Costa na 
praia de Bakoven, no domingo pas-
sado, 25. De short jeans e biquíni 
preto, Nanda fez a seguinte per-
gunta: “Quem já foi a uma praia de 
nudismo?”.

Os seguidores da atriz respon-
deram à pergunta elogiando a atriz: 
“Eres muy preciosa”, disse uma fã 
internacional; “Mulher, que corpo 
perfeito é esse?”, elogiou outra; “Para 
de fazer isso comigo, Nanda, você é 
maravilhosa“, comentou outro.

Houve também quem criticasse 
a morena. “Tá magrela demais. Tem 

que comer se não vai sumir“, orien-
tou uma seguidora. “Essa mulher é 
osso puro!”, reclamou outra. “Você 
não precisa apelar para mostrar sua 
sensualidade“, sugeriu mais um. l

Atriz quis saber quem já fez nudismo
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““Você sabe, eu 
realmente não 

me importo para 
o que a maioria 

pensa”

(Sid Vicious)

>> Sílvio é foda. Depois 
de despertar na cantora 
Claudia Leite sua porção 
mimizenta, o apresentador 
Sílvio Santos (um dos três 
mitos brasileiros ainda 
vivos; os outros são Pelé e 
Roberto Carlos) levou sua 
plateia às gargalhadas 
no famoso quadro em que 
faz perguntas e distribui 
dinheiro. Ao perguntar 
sobre a profissão de Lula, 
algumas respostas como 
“ladrão”, “presidiário” e 
“presidente” fizeram o 
programa viralizar nas 
redes.

>> Game de volta. No 
mês passado, quando o 
mundo comemorou 46 anos 
do lançamento do primeiro 
videogame comercializado (o 
Pong da Atari, a bolinha de 
tênis nos tracinhos), a empresa 
KOG (representada no Brasil 
pela Level Up!) ressuscitou 
o Grand Chase, um sucesso 
absoluto entre 2006 e 2015.

O caráter e a elegância de Bush

A morte de George Herbert Wa-
lker Bush, o quadragésimo primeiro 
presidente dos Estados Unidos, cons-
ternou a vida política norte-america-
na. O anúncio por seu filho e também 
ex-presidente, George W. Bush, ge-
rou muitas manifestações de respeito 
e condolências por personalidades 
republicanas e democratas.

Bush se foi poucos meses após 
o falecimento de sua esposa, Bár-
bara Bush, com quem ele foi casado 
durante 73 anos e juntos formaram 
uma família de cinco filhos e dezes-
sete netos. No Twitter, o filho ilustre 
avisou aos irmãos: “a Jeb, Neil, Mar-
vin e Doro me entristece anunciar 
que nosso amado pai morreu”.

George Bush governou os EUA 
entre 1989 e 1993, no período do final 
da histórica Guerra Fria com a Rús-
sia. No seu governo, o país venceu a 
primeira Guerra do Golfo. O ex-presi-
dente Barack Obama declarou que o 
país perdeu um patriota que “ajudou 
a acabar com a Guerra Fria sem dis-
parar um único tiro”.

Na Argentina, onde estava par-
ticipando da cúpula do G20, o atual 
presidente Donald Trump destacou 
a “autenticidade essencial, a inteli-
gência afiada e o compromisso inaba-
lável de Bush com a fé, a família e o 
país”, lembrando que o ex-presidente 
inspirou gerações de compatriotas a 
entrarem no serviço público.

O firme caráter de George H. W. 
Bush ficou bastante visível e refletido 
numa carta que ele deixou no birô do 
Salão Oval da Casa Branca, quando 
estava prestes a deixar o governo e 
entregá-lo ao democrata Bill Clinton, 

que o derrotou na eleição presiden-
cial de 1992. O que há de simples, há 
de emoção na missiva.

Em 2016, quando a mulher de 
Clinton, a senadora Hillary Clinton, 
estava enfrentando o republicano 
Donald Trump, ela postou a foto da 
carta de Bush no Instagram, numa 
forma de exibir a grandeza de um 
ícone adversário que não apoiava a 
candidatura do próprio partido. A 
família Bush torceu por Hillary.

Eis a carta do derrotado Bush 
para o vitorioso Clinton: “Caro Bill, 
quando entrei neste gabinete agora, 
senti o mesmo sentimento de reve-
rência e respeito que senti há quatro 
anos quando aqui cheguei. Eu sei que 
você vai sentir isso também. Eu te de-
sejo muita felicidade aqui. Eu nunca 
senti a solidão que alguns presiden-
tes descreveram.

Haverá momentos muito difíceis, 
ainda mais difíceis por causa das crí-
ticas que você pode não achar justas. 
Eu não sou muito bom em dar conse-
lhos, mas não deixe que as críticas o 
desencorajem ou tirem você do curso. 
Você será nosso presidente quando 
ler esta carta, e eu já o terei sido. Seu 
sucesso agora é o sucesso do nosso 
país. Desejo muito encorajamento. 
Muita sorte. George”.

Na quarta-feira, haverá uma 
homenagem póstuma oficial em Wa-
shington, por determinação do pre-
sidente Donald Trump, com alcance 
nacional. Depois, o corpo do ex-presi-
dente será levado para o Texas, terra 
natal da família Bush, onde será 
sepultado na Biblioteca e Museu que 
leva o seu nome.

>> O capitão pop. O jornal 
Estadão publicou ontem 
pesquisa do instituto Ipsos 
mostrando que a aprovação 
popular ao presidente Jair 
Bolsonaro subiu dos 44% 
registrados em outubro para 
61% em novembro. Aliás, 
desde Médici ele é o primeiro 
presidente a ser aplaudido de 
pé num estádio de futebol.

>> Brasileiros. Duas capas 
de revistas me chamaram a 
atenção pelo exagero e pela 
imbecilidade. A capa da IstoÉ 
destaca uma cambada de 
celebridades ocas (Dória e 
Barroso no meio), enquanto 
uma capa da Veja detona 
Sergio Moro. Detalhe: a 
primeira capa é verdadeira, a 
segunda é mais um fake news.

>> Vice e versa. Os grandes 
veículos começam a marcar 
posição em relação ao futuro 
governo, alguns com recados 
inteligentes. Quem leu o 
editorial de ontem do Estadão 
e a coluna de J. R. Guzzo, na 
Veja, percebeu uma tese e uma 
antítese, mas nos dois casos 
uma postura de ideia e conselho 
a Bolsonaro.

>> Motocicletas. Representantes 
de usuários de motos pediram 
ao deputado Gustavo Carvalho 
(PSDB) apoio para o uso da 
faixa de ônibus. O mesmo foi 
encaminhado à vereadora Nina 
Souza (PDT), que prometeu 
analisar o caso já que a temática 
do ordenamento do trânsito não é 
da alçada da Câmara.

>> Cultura. Na penúltima sessão 
do ano, o Conselho Estadual de 
Cultura conclui na reunião de 
hoje, às 16h, o novo Regimento 
Interno da instituição, cuja 
redação final foi do conselheiro e 
juiz federal Ivan Lira de Carvalho. 
Na atualização do novo documento 
deverá constar 42 artigos 
regulamentares.

Todo mundo seca, 
mas só o porco é deca. 

(Paulo Sarkis)

Dizem que no futebol o rodízio 
é bem-vindo, no futebol só na 

churrascaria. 

(Jair Bolsonaro)

Eu vi a ovada que Macron tomou 
nos cornos; teve que retocar a 

maquiagem. 

(Alexandre Gonçalves)

PICARDIA NAS REDES
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...do vereador de Natal 
Felipe Alves: “Reportagem 
agora no Fantástico sobre 
o desabamento do viaduto 
de SP. A razão principal é 
a falta de manutenção. Não 
canso de repetir: necessária 
urgente intervenção na 
ponte de Igapó!”; 

...da revista Exame: 
“Ministério do Trabalho 
será extinto e dividido em 
três pastas, diz Onyx”; 

...do repórter da Folha de 
S. Paulo Rubens Valente: 
“Bolsonaristas correm às 
redes sociais desde ontem 
para negar que o eleito 
tenha comparado índios 
a animais em zoológico. 
Comparou, sim. E já havia 
comparado em 2015, no 
MS, e em 2017, no AM”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Tempo real 
O Natal Shopping recebe nesta 
terça-feira, 4, o evento 24 horas 
de Realidade, promovido pelo 
projeto Eco Praça e Climate 
Reality Project. A iniciativa 
traz a Natal a transmissão em 
tempo real dos eventos que vão 
acontecer em todo o mundo 
sobre mudanças climáticas 
globais e que irão contar com 
a participação de cientistas, 
lideranças empresariais e 
celebridades.

>> Parlamentar do Ano 
As eleições para os títulos de 
Parlamentar do Ano e da 61ª 
Legislatura da Assembleia 
Legislativa acontecem nesta 
quarta-feira, dia 5 de dezembro, 
das 8h às 11h, na sede do Poder 
Legislativo. O primeiro deles 
é concedido anualmente desde 
1982, elegendo o deputado 
com atuação destacada ao 
longo do ano. O Parlamentar 
da Legislatura, por sua vez, é 
concedido de quatro em quatro 
anos, premiando o parlamentar 
com atuação reconhecida ao 
final do período. 
A escolha dos parlamentares 
é feita pelos profissionais da 
imprensa credenciados junto 
ao Comitê de Imprensa da 
Assembleia e os que cobrem 
regularmente as atividades 
diárias da Casa Legislativa.

>> Musa 
Considerada a principal musa 
fitness do Brasil, a modelo 
Gracyanne Barbosa esteve 
na última semana em Natal 
para cumprir compromissos 
profissionais. No entanto, a 
esposa do cantor Belo seguiu 
com a sua rotina de treinos 
pesada, mesmo em pleno 
domingo. O local escolhido para 
seguir com os exercícios em 
dia foi a novíssima Bodytech 
Natal Shopping, inaugurada no 
último mês de novembro. 
Com a agenda cheia de 
compromissos em Natal, a 
estrela fitness teve a academia 
aberta exclusivamente 
para ela em pleno domingo 
à noite, já que nesse dia 
o funcionamento é até às 
15h. Em suas redes sociais, 
Gracyanne Barbosa agradeceu 
o espaço para treinar e manter 
o seu corpo de curvas.

>> Sunset SD 
Sheila Morais, depois de sucesso na SPFW e Minas Trend, recebe, nesta terça-feira, 
em Sunset Sd por Sheila Morais no Iate Clube. Mezia Araújo assina ambientação. 
Na quarta, Sheila apresenta coleção A Bordo no Hotel Ritz em Maceió.

>> Campeã  
O primeiro lugar no XXVII Concurso de Piano Souza Lima 2018, realizado em São 
Paulo, foi para a potiguar e aluna do professor Guilherme Rodrigues (EMUFRN - 
Escola de Musica da UFRN), Isadora Rezende.    Isadora participou na categoria “III 
Turno – 12 a 14 anos. A potiguar feminina foi a única do Nordeste, e  representou 
muito bem o RN.

Presidente da Assembleia Legislativa do RN, Ezequiel Ferreira
de Souza, aproveitando as belezas das praias potiguares ao 
lado do herdeiro João Ezequiel, neste fim de semana

Patrícia Porto 
chegando em Natal 
após  participar da 

convenção Arezzo 
em SP

Em passagem por 
Natal, a musa 
fitness Gracyanne 
Barbosa manteve 
a rotina de treinos 
na Bodytech Natal 
Shopping

Postagem da governadora eleita Fátima Bezerra nas 
redes sociais comprando o famoso Picolé de Caicó, 
neste fim de semana, fez o maior sucesso entre 
os seguidores da petista, que a classificam como 
“governadora do povão”. “Num domingo de sol como 
esse, uma pausa nos trabalhos de transição pra um 
picolé caseiro de Caicó. Adoro!”, escreveu ela

Instagram

Assessoria

Cedida

Instagram
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Fernanda Gentil é oficialmente 
o novo nome do entretenimento da 
Globo. A emissora anunciou nesta 
segunda-feira, 3, que os dias da 
loira estão contados no “Esporte 
Espetacular”. Ela deve apresentar a 

atração pela última vez no próximo 
domingo, 9, no especial de 45 anos 
do programa.

Com as movimentações anun-
ciadas pela emissora na semana 
passada, novos projetos estão sendo 

NOVELAS

HORÓSCOPO

No trabalho, se mantiver a mente aberta a 
mudanças e novidades, vai aumentar as suas 
chances de sucesso. A atração por uma pessoa 
misteriosa pode acelerar seu coração.

Se sonha com a casa própria, poderá contar 
com ótimas energias nesta área. A família pode 
dar uma ajuda se está precisando de dinheiro. 
Na conquista, não há muita novidade.

Tem tudo para se entender melhor com as pessoas 
próximas. Se pensa em investir em uma sociedade 
com um amigo, o astral é favorável. Uma paixão à 
distância pode se tornar algo mais sério.

 Hoje, você vai esbanjar criatividade e disposição, 
inclusive no serviço. Seu jeito confiante se 
destaca e será mais fácil fazer novos contatos ou 
agitar a vida social. 

Mudanças não estão descartadas no serviço, 
mas tudo indica que elas serão positivas. Com 
tanta coisa acontecendo, a vida amorosa pode 
ficar em segundo plano.

Evite se expor e poderá alcançar resultados 
melhores. Redobre a confiança e vai superar 
qualquer desafio na vida amorosa. Lance 
escondido com um(a) ex não está descartado.

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.

Tente novas maneiras de cuidar das tarefas 
de sempre. Ótimo astral para expandir seus 
interesses ou se envolver em uma boa ação 
social. Quebre a rotina e curta bons momentos.

Bom astral para quem trabalha em casa ou tem 
um negócio em parceria com alguém da família. 
Há sinal de boas energias para cuidar da saúde. 
A dois, fortaleça a relação e evite o ciúme.

Há boas chances de melhorar as finanças ou dar 
início a um novo negócio. Assuntos do passado 
podem influenciar a vida profissional. Uma pessoa 
mais experiente pode se aproximar.

Pode ter bons resultados ao lidar com dinheiro, 
desde que aja com cautela. Será fácil contagiar 
os colegas com seu entusiasmo. Promessa de 
boas novidades na vida amorosa.

O dia promete ser agitado e você pode fazer 
novos contatos, principalmente no trabalho. 
Visita a um lugar próximo tem tudo para ser 
divertido. Na paquera, pode surgir paixão.

Gabriel e Luz confrontam Valentina, que ameaça o filho. Valentina manda que Sampaio investigue Luz. Sóstenes 
lembra do dia em que encontrou Luz. Stefânia e Katiucha comentam sobre as escolhas do visual de Luciana. 
Lourdes Maria consegue se aproximar de Olavo. Gabriel vai até a casa de Egídio, e Ondina alerta os guardiães.

 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)

Gustavo tranquiliza Eugênio e ajuda Cris/Julia e Danilo. Flor se emociona ao ver Sheila. Alain sente ciúmes de 
Jorge com Cris. Gustavo troca olhares com Dora, sem que Cris/Julia perceba. Gustavo beija Cris/Julia, que fica 
perturbada. Isabel finge estar com ciúmes de Marcelo com Mariane. Emiliano namora Lenita em um bar.

ESPELHO DA VIDA

Livaldo diz a Samuca que está arrependido por tê-lo abandonado. Teófilo não se lembra de ter colocado 
o dinheiro no colchão. Eliseu conta a Dom Sabino que Cecílio pensa em criar uma cooperativa com os 
catadores de material reciclável. Nat flagra Vera Lúcia beijando Bento. 

O TEMPO NÃO PARA

Globo oficializa Fernanda 
Gentil no entretenimento

MUDANÇA
Instagram / Reprodução

Apresentadora vai deixar o Esporte

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

Luz que
precede o
ruído do
trovão

Que não
são seme-

lhantes

Nitrogênio
(símbolo)

Embria-
gado

Objetos
celestes
como as
estrelas

Ao (?): ao
contrário

Sílvio de
Abreu,

novelista

(?)-mail, 
mensa-
gem via
internet

Encher
de ar

Ordem de
largada,
na Fór-
mula 1

Relativo à
Marinha

de Guerra

Remédio
para
tosse

(?) da Paz,
prêmio

Prato
apreci-
ado no
inverno

Vento
brando;

brisa

Forma da
curva de
retorno

Do fundo
do (?):
antigo

"Sansão
e (?)", mi-
nissérie

(TV)

Como é
conhecida
a praia de 
Copacabana

Regra;
norma

Função do playground
para os moradores

de um
prédio

Objetivos
Parte da

escova de
dente

 Caçoar
(gíria) 
Falta

religiosa

Governo
(abrev.)

Delicado;
cortês

Rodeado
com muro

Dupla;
casal

Tornar-se 
experiente

Falha;
engano

Rio Gran-
de do Sul

(sigla)

Função
do leque

Aquele
homem

(?) Lopes,
sambista

Enorme
Entulho pa-
ra nivelar
terrenos

Postura do corpo
   para a foto (pl.)
Produtor de névoa
em shows e peças 

Causar 
sofrimento
Saudação
telefônica

PIP
RELAMPAGO

DIFERENTES
NIENELE
CAASTROS

BEBADORS
SAEDOER
INFLARCE
NAVALGOV
HDZOARE

XAROPEFINS
DCERCADO
OPAEVBAU

AMADURECER
ERRODALILA

S

3/ele — lei. 4/grid. 5/revés. 6/afável — bêbado — dalila.

desenhados e poderão contar com 
Fernanda Gentil a partir de janeiro. 
“Pra nós, do Esporte, é um orgulho 
vermos quem cresceu aqui brilhar 
em outras áreas”, diz o diretor de 
Conteúdo do Esporte do canal, Re-
nato Ribeiro.

Bárbara Coelho, que foi titular 
do último “Central da Copa” e vi-
nha substituindo Gentil nas folgas 
e férias, ficará à frente do “Esporte 
Espetacular” junto a Felipe Andre-
oli. Ela passa a comandar a atração 
no dia 16 de dezembro. l
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PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração do Sistema de Esgotamento Sanitário do 
Município de Parnamirim, ETE Liberdade, no Estado do Rio Grande do Norte.

Diretora de Empreendimentos
Eng.ª Maria Geny Formiga

Diretora de Empreendimentos

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença de Instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de 
Natal, Zonas sul e oeste, redes e instalações, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.ª Maria Geny Formiga

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença de Instalação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de 
Parnamirim, Ampliação da Adutora Pium/Parnamirim, no Estado do Rio Grande do Norte.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Eng.ª Maria Geny Formiga
Diretora de Empreendimentos

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação do Sistema de Abastecimento de 
Água de São Miguel, no Estado do Rio Grande do Norte.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Diretora de Empreendimentos
Eng.ª Maria Geny Formiga

Eng.ª Maria Geny Formiga

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Diretora de Empreendimentos

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença Simplificada do Sistema de Esgotamento 
Sanitário do Município de Cerro Corá/RN, no Estado do Rio Grande do Norte.

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença de Operação do Sistema de Abastecimento 
de Água da Adutora do Jiqui em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO

Eng.ª Maria Geny Formiga
Diretora de Empreendimentos

Diretora de Empreendimentos

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de Operação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário da Bacia GS, Morro Branco em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.ª Maria Geny Formiga

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de Operação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário da Bacia HS, Nova Descoberta em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

Diretora de Empreendimentos
Eng.ª Maria Geny Formiga

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Diretora de Empreendimentos
Eng.ª Maria Geny Formiga

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença Simplificada do Sistema de Esgotamento 
Sanitário do Município de Goianinha, no Estado do Rio Grande do Norte.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Amaral Moreira Construções e Incorporações Ltda, CNPJ 04.846.786.0001-13, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - Idema a LS para a construção de loteamento, localizado na Rua projetada, sem número, 
Centro, Tibau/RN, Cep-59678-000.

Cauê Moreira Melo
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Aquonsult Consultoria e Planejamento Hidrogeológico Ltda., CNPJ nº 24.192.205/0001-84, 

torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema – a Licença Simplificada, com prazo de validade até 26 de Outubro de 
2024, em favor do empreendimento Extração de areia no leito do Rio Ceará-Mirim, em área de 10,35 
ha, com volume de extração de 1.500m3/mês, localizado na localidade Barra do Gonçalo, zona rural 
do município de João Câmara, Rio Grande do Norte.

José Fernandes Filho
Proprietário

CONCESSÃO  DE  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ENSEG INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA., CNPJ: 06.125.495/0001-61, torna público que 
recebeu do  INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO 
RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-RLO, de n° 
127751/2018, com validade até 22/11/2020, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no 
Município de Galinhos-RN.

LEÔNIDAS PEREIRA DE PAULA NETO
Diretor Executivo

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)
G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO EPP, inscrita no CNPJ nº 03.367.790/0001-

36, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença Simplificada (LS), para a Industria, Fabricação de 
estrutura Metálica como Tendas, Grades de isolamento, Aluguel de palcos e outras Estruturas de 
uso temporários, localizada na Rua Georgenor Chaves Barbalho,709 - Quadra 01, Lote 12 - Distrito 
Industrial – CEP 59.173-000 - Goianinha/RN.

Guy Torres Galvão Junior
Diretor - Proprietário

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 

está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Licitatório 
Nº. 086/2018, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE DE QUALIDADE NO EQUIPAMENTO 
RADIÓLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES. A sessão pública 
dar-se-á no dia 17/12/2018 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Exe-
cutivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 
03/12/2018. Pregoeiro/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

O presidente da ASAN, no uso de suas atribuições, convoca todos os associados para Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se no próximo dia 19 (dezenove) de dezembro de 2018, na sede da ASAN, localizado 
à  Av. Rio Branco, 571, sala 913, Cidade Alta, iniciando-se os trabalhos às 8:30  hs, em primeira convocação, 
ou na falta de quórum necessário, às 9:00 hs em segunda convocação, com qualquer número de presentes 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1. Reajuste da mensalidade; 
2. Criação de fundo de contingência; 
3. Assuntos diversos de interesse da categoria; 

                                                 Natal, 04 de dezembro 2018  
 

                                                   José Matos Viana - Presidente 
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ABC inicia trabalhos de pré-temporada 
com 18 jogadores, sendo 11 reforços

DADA A LARGADA

Andrei Torres / ABC FC

Situação curiosa da apresentação foi marcada pela ausência do meia-atacante Juliano Borges, ex-
Hercílio Luz/SC, anunciado na sexta-feira como reforço Alvinegro; caso passou para o setor Jurídico

A diretoria do ABC apresentou 
oficialmente nesta segunda-feira, 
3, o elenco Alvinegro que defende-
rá as cores do clube na temporada 
de 2019. Ao todo, se apresentaram 
18 atletas ao técnico Ranielle Ri-
beiro. Na parte da manhã, eles 
fizeram os trabalhos clínicos com o 
departamento de fisiologia e a tar-
de foram ao gramado do Frasquei-
rão, onde houve a apresentação.

Dos 18 jogadores que iniciaram 
os trabalhos nesta segunda, seis 
deles são remanescentes do elenco 
de 2018 (goleiro Edson, zagueiros 
Henrique e Vinicius, volantes An-
derson Pedra e Felipe Guedes e 
atacante Rodrigo Rodrigues); um 
é promovido das categorias de ba-
se do clube (meia Kaká) e 11 são 
reforços anunciados ao longo das 
últimas semanas.

A situação curiosa da apresen-

tação foi marcada pela ausência 
do meia-atacante Juliano Borges, 
anunciado na sexta-feira como re-
forço Alvinegro. Ele, que havia se 
comprometido em se apresentar ao 
clube nesta segunda, não apareceu 

no CT e nem deu satisfações sobre 
a ausência. O caso passou para o 
setor jurídico que vai tomar as pro-
vidências necessárias.

Além do elenco de atletas, tam-
bém teve novidade na composição 

da comissão técnica abecedista. O  
então preparador de goleiros das 
categorias de base, Emerson Me-
deiros, foi efetivado para a equipe 
profissional assumindo o lugar de 
Wlamir Machado, que deixou o 
clube logo após a participação al-
vinegra na Série C para trabalhar 
na Chapecoense/SC. 

Confira abaixo o elenco do 
ABC para 2019:

Goleiros: Edson e Saulo;
Lateral: Ivan (direito);
Zagueiros: Yan, Mauricio, Vi-

nicius e Henrique;
Volantes: Anderson Pedra, 

Felipe Guedes, Joilson e Adrian;
Meias: Xavier, Valdemir e 

Kaká;
Atacantes: Rodrigo Rodri-

gues, Neto, Eder e Anderson. 

Jogadores conversaram com o técnico Ranielle Ribeiro antes das atividades

INÍCIO DOS TRABALHOS

Com novidades, Santa Cruz de 
Natal apresenta elenco para 2019

Diego Simonetti / Santa Cruz de Natal

Dono de uma campanha histó-
rica na temporada de 2018 sob o co-
mando técnico Fernando Tonet, em 
que conseguiu as vagas para dispu-
tar a Copa do Brasil e o Brasileirão, 
o Santa Cruz de Natal iniciou suas 
atividades nesta segunda-feira, 3, vi-
sando a temporada de 2019 com um 
objetivo: alçar voos mais altos.

Com 23 atletas no elenco, o gru-
po foi apresentado pela diretoria 
à comissão técnica antes de serem 
iniciadas as avaliações físicas. Ainda 
faltam se apresentar dois atletas: 
o zagueiro João Vitor e o atacante 
Aguilar Oliveira, anunciados como 
reforços justamente nesta segunda-
-feira.

O Santa estreia no Campeonato 
Potiguar no dia 10 de janeiro, contra 
o América, às 20h, na Arena das 
Dunas. Além do Estadual, o Tricolor 
disputará, pela primeira vez em sua 
história, as duas competições nacio-
nais citadas.

Elenco do Santa Cruz para 

2019:
Goleiros: Pedro Campanelli e 

Alex Vila Nova;
Zagueiros: Victor, Weverton 

Kleyton, Valdir, Jadson e João Vitor;
Laterais: Denis Ceará, Breno 

Caetano e Alisson;

Volantes: Ray Silva, Josias Ne-
to, Léo Henrique e Marcos Gabriel;

Meias: Paulinho, Diógenes, An-
dré Tabet e Júlio Brasília;

Atacantes: Edson Kapa, Ma-
teus, Antônio Júnior, Aguilar e Car-
linhos.

Jogadores do Santa iniciaram os trabalhos com o técnico Fernando Tonet

FILHO DA TERRA

Fluminense negocia 
Ayrton Lucas com o 
Spartak Moscou

Destaque do Fluminense 
no Campeonato Brasileiro e na 
Copa Sul-Americana deste ano, 
o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, 
natural da cidade de Carnaúba dos 
Dantas, está sendo negociado com 
o Spartak Moscou, da Rússia. 

Revelado pelo ABC, o atleta 
deve ser vendido por cerca de R$ 
30 milhões. O Alvinegro não detém 
nenhuma porcentagem do passe 
do jogador e deve ser gratificado 
apenas com o mecanismo de 
solidariedade que é exigido pela Fifa 
aos clubes formadores. 

Divulgação / Fluminense FC

Ayrton chegou ao Flu em 2016


