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VAI A
PLENÁRIO?

A dúvida 
agora é se a 
emenda de 
Nélter (foto), 
rejeitada pela 
CCJ, poderá 
ser submetida à análise de 
plenário, já que é Comissão 
de Constituição e Justiça tem 
caráter terminativo, ou seja, o 
que ela decidir está decidido. 
Há, contudo, quem encontre 
brechas para pedir que, 
mesmo com o parecer da CCJ 
desfavorável, a emenda vá à 
votação em plenário junto com o 
projeto original.

CHEIA DE ERROS
A ação contra o Proedi 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assem-
bleia Legislativa rejeitou ontem a emenda do depu-
tado Nélter Queiroz (MDB) que estendia a todos os 

servidores públicos do Estado o reajuste de 16,38% que o go-
verno propõe para os procuradores. Na votação, foi mantido 
apenas o projeto original. O relator, deputado Kléber Rodri-
gues (Avante), votou contra encartar a emenda por entender 
que a concessão de reajustes para servidores é competência 
exclusiva do Governo do Estado. O projeto já havia passado 
pela CCJ – e também pelas comissões de Finanças e Fisca-
lização e de Administração. Estava prestes a ir a plenário, 
mas teve que voltar para a primeira comissão por causa da 
emenda apresentada por Nélter. Com a análise da emenda, a 
proposta pode seguir para plenário.

Emenda rejeitada

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Reunião com muitos 
participantes, em geral, 
termina em confusão.

Quando o encontro de tanta 
gente diz respeito a alguma 
coisa que representará perdas 
para alguém, nem se fale.

O exemplo mais próximo 
disso são os encontros de 
condomínio ou reuniões de 
família para acertar quem vai a 
lavar louça do almoço.

Agora, amplie essa situação 
infinitas vezes.

É mais ou menos o que 
acontece com o cabo de guerra 
em que se transformou o 
decreto do Programa de 
Desenvolvimento Industrial do 

Rio Grande do Norte (Proedi).
De um lado, o Estado, 

sem dinheiro, mudando a 
lógica de um programa criado 
originalmente em 1984 e 
alterado apenas uma vez, em 
1997, antes de ser enterrado 
definitivamente este ano e 
ser substituído por outra 
sigla parecida, mas cujos 
fundamentos são completamente 
diferentes.

De outro, municípios, 
também sem dinheiro, achando 
que o novo programa vai comer 
toda a parte do ICMS (25%) 
que lhes cabiam e ameaçando 
judicializar a coisa toda para 
não perder ainda mais dinheiro 

sobre suas receitas deprimidas.
No meio dessa briga, cada 

qual pendendo para um lado 
diferente, estão empresários 
diretamente interessados no 
benefício fiscal e parlamentares 
estaduais buscando um 
consenso para ganhar tempo, já 
que na própria Casa legislativa 
há uma divisão clara sobre o 
assunto.

Embora registre-se alguma 
mudança de posição aqui e ali, 
o fato é que o Estado vai pagar 
para ver. Tanto que, após a blitz 
dos empresários na Assembleia, 
na última terça-feira, a questão 
passou para a alçada de um 
político profissional, o deputado 
Ezequiel Ferreira de Souza, 
presidente da Assembleia 
Legislativa.

É ele que vai colocar a bola 
no chão e apaziguar os ânimos 
a partir de um conhecimento 
maior dos custos e benefícios 
de uma mudança da lógica 
financeira que vigorava antes 
para uma realmente tributária, 
onde a arrecadação real é o 

grande fiel da balança.
Quem perde o quê e quanto, 

qual o retorno e quando e o quê 
pode surgir como compensação 
enquanto as coisas se ajeitam. 
São estas as questões que 
preocupam os prefeitos. E com 
toda a razão, convenhamos.

Numa época de desemprego 
galopante, que é grande na 
capital e absoluto no interior, o 
Estado também não deixa de ter 
sua razão em criar um conjunto 
de normas que mantenha as 
boas empresas que temos e 
atraia outras.

Afinal, é disso que vive 
a economia, já que do 
contraditório vive a democracia.

Ezequiel, o pacificador

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

protocolada na semana passada 
por 13 prefeituras, e que 
resultou na rejeição do pedido 
pelo desembargador Saraiva 
Sobrinho, teve uma série de 
falhas, segundo apurou a Coluna. 
Juristas consultados pela Coluna 
opinam discretamente que, 
além de conter erros formais e 
argumentação frágil, o processo 
até em local errado foi entregue.

REVIRAVOLTA
Por causa disso, ainda há 

expectativa de que, apesar do 
resultado desfavorável para os 
prefeitos nessa primeira ação, 
possa haver uma reviravolta em 
decisões posteriores. O processo 
protocolado pela Prefeitura do 
Natal, por exemplo, está na mesa 
da juíza convocada Maria Neíze 

de Andrade, que substitui o 
desembargador Vivaldo Pinheiro.

CONTRADIÇÃO
A 

Federação dos 
Municípios do 
Rio Grande 
do Norte 
(Femurn), que 
representa 
prefeitos potiguares, tem dito 
que não foi consultada pela 
governadora Fátima Bezerra 
antes de o decreto do Proedi 
ser publicado. Só que, ontem, o 
secretário Silvio Torquato (foto), 
adjunto do Desenvolvimento 
Econômico, afirmou que a 
entidade foi, sim, chamada. Com 
a palavra, os prefeitos.

COMPLIANCE
A Escola do Legislativo 

da Câmara Municipal de 
Natal realiza até esta quinta-
feira, 31, uma semana de 
capacitação voltada para os 
servidores da Casa. A temática 
global é orçamento público e 
responsabilidade social. No 
último dia de palestras, será 
a vez de a advogada Liliana 
Rodrigues falar sobre compliance.

TARIFA SUSPENSA
A Justiça mandou suspender 

a cobrança diferenciada de tarifas 
no transporte público de Natal. 
Com a decisão, a tarifa inteira 
só poderá ser cobrada no valor 

de R$ 3,90, seja para pagamento 
em espécie ou por meio de cartão 
eletrônico. A tarifa diferenciada 
começou a valer em maio. Desde 
então, quem opta por pagar em 
dinheiro tem que desembolsar 
10 centavos a mais: R$ 4,00. No 
entendimento do juiz da 6ª Vara 
da Fazenda Pública, a cobrança 
fere o princípio da isonomia entre 
os usuários.

LADO DE LÁ
Ex-prefeito 

de Parelhas 
– e, portanto, 
conhecedor 
dos problemas 
financeiros 
enfrentados 
pelos municípios –, o hoje 
deputado estadual Francisco 
do PT (foto) defende o Proedi. 
Ontem, pediu que a Assembleia 
Legislativa atenda o pleito dos 
empresários, que, na véspera, 
pediram aos parlamentares para 
não derrubar o programa.

FALA, GERALDO
“Discreta convenção foi o 

momento e a forma escolhidos 
para realizar as exéquias 
do partido do aluizismo, dos 
bacuraus, da cor verde. Tudo 
sepultado naquela manhã”. Do 
ex-senador e ex-governador 
Geraldo Melo, sobre convenção 
que escolheu o deputado 
federal Walter Alves como novo 
presidente do MDB.

Eduardo Maia / ALRN

Fiern / Reprodução

José Aldenir / Agora RN

PROCESSO DE SUSPENSÃO
O PSL conseguiu derrubar 

uma decisão da Justiça que 
impedia o partido de dar 
continuidade ao processo 
de suspensão, no Conselho 
de Ética da sigla, contra 19 
parlamentares, incluindo o 
deputado potiguar General Girão.

MANCHAS DE ÓLEO
O presidente em exercício, 

Hamilton Mourão, disse nesta 
quarta-feira, 30, que pode 
ser anunciado esta semana o 
resultado das investigações 
sobre o derramamento do óleo. A 
principal hipótese da Marinha é 
de que uma embarcação mercante 
tenha sido a responsável, e não 
um “navio fantasma”.

SEMIABERTO
A juíza 

da 12ª Vara 
Federal de 
Execuções 
Penais do 
Paraná, 
Carolina Lebbos, afirmou que o 
ex-presidente Lula pode progredir 
ao regime semiaberto para o 
cumprimento do restante da pena 
de 8 anos e 10 meses no caso 
triplex, mas decidiu aguardar 
uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal sobre o caso. A Lava 
Jato havia pedido que o petista 
fosse para o semiaberto. A defesa, 
no entanto, insiste para que o 
requerimento seja indeferido.

José Aldenir / Agora RN
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Apesar de o desembargador 
Saraiva Sobrinho, do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte 
(TJRN), ter negado na terça-feira, 
29, um pedido de 13 municípios pa-
ra que o Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial (Proe-
di) fosse declarado inconstitucional, 
a Prefeitura do Natal ainda espera 
ter uma decisão favorável na ação 
que protocolou na semana passada 
sobre o mesmo assunto.

De acordo com o procurador do 
município Fernando Benevides, 
a argumentação da Prefeitura do 
Natal no processo é diferente da 
que foi apresentada pelas demais 
prefeituras. No caso da capital 
potiguar, a principal queixa é com 
relação à forma como o Proedi foi 
criado – a partir de um decreto da 
governadora Fátima Bezerra.

Segundo Benevides, a Consti-
tuição do Estado é clara ao afirmar 
que programas de incentivo fiscal 
só podem ser implementados a 
partir de lei específica. “O municí-
pio não questiona a legitimidade 
do Estado de criar um programa 
de incentivos fiscais, até porque a 
geração de emprego e renda é boa 
para todo mundo. Mas qualquer in-
centivo fiscal tem que ser feito por 
lei específica, e ela (Fátima) editou 
um decreto”, criticou o procurador.

Substituto do antigo Proadi, o 

Proedi foi anunciado pelo Governo 
do Estado como uma estratégia pa-
ra manter indústrias instaladas no 
interior potiguar. Segundo a equipe 
econômica do governo, o novo pro-
grama é uma forma de manter o 
Rio Grande do Norte atrativo para 
as empresas e em pé de igualdade 
com estados vizinhos, como Para-
íba e Pernambuco, que têm uma 
política fiscal mais agressiva do que 
o RN.

Pelo Proedi, indústrias que ge-
rem empregos no Estado poderão 
ter isenção de até 95% do ICMS 
devido. Antes, pelo Proadi, o aba-
timento máximo era de 75%, já 
que, constitucionalmente, 25% da 
receita tributária deve ser transfe-
rida dos governos estaduais para os 
municípios.

O aumento da alíquota de isen-
ção para a indústria é o ponto mais 
polêmico. Prefeitos reclamam que o 
desconto na cobrança do ICMS vai 
provocar uma perda de arrecadação 
de até R$ 85 milhões por ano para 
os municípios. O governo anunciou 
a destinação, até o ano que vem, de 
R$ 20 milhões para os municípios 
usarem na área da saúde, mas 
a compensação não agradou aos 
prefeitos, incluindo o de Natal, Ál-
varo Dias, que decidiu judicializar 
a questão.

O Estado tem alegado que o 

princípio da repartição de receitas 
continuará sendo respeitado, e que 
25% da arrecadação tributária será 
transferida para os municípios. O 
que vai diminuir é o tamanho do 
bolo a ser dividido. A Tributação, 
porém, estima um aumento da ar-
recadação nos próximos meses – o 
que compensaria as perdas.

Segundo Fernando Benevides, 
Natal já perdeu R$ 3 milhões des-
de que o programa foi implemen-
tado. “Quando se faz o orçamento, 
há uma previsão de arrecadação. 
A não concretização disso afeta a 
capacidade de investimento do mu-

nicípio e as condições de se pagar a 
folha salarial”, opina o procurador.

O representante da Prefeitura 
do Natal ressalta que a gestão Ál-
varo Dias não pretende derrubar o 
novo programa de incentivos fiscais 
para a indústria. O que está em 
discussão é apenas o modo como a 
política foi lançada. “Em nenhum 
momento, a gente pede o fim do 
Proedi. Estamos apontando falha 
na forma como foi feito”, diz o pro-
curador, complementando que já 
há jurisprudência do TJRN favorá-
vel a esse entendimento.

Benevides acrescenta que o 

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, é um dos críticos à forma como Proedi foi criado

Prefeitura do Natal pede que Justiça obrigue 
governo a restituir verba perdida com Proedi
Procurador do Município diz que ação apresentada pela capital potiguar é diferente da que foi protocolada por outras 
prefeituras na semana passada. Principal queixa é com relação à forma como o Proedi foi criado – a partir de um decreto

Aguardando julgamento

José Aldenir / Agora RN 

A  promotora Simone Sibilio, 
do Ministério Público do Rio, afir-
mou que o porteiro do condomínio 
Vivendas da Barra, onde morava 
Ronnie Lessa, um dos dois acusa-
dos de matar a vereadora Marielle 
Franco (PSOL) e seu motorista 
Anderson Gomes, mentiu em de-
poimento ao citar o nome do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem exibida 
nesta terça-feira, 29, no Jornal 
Nacional, da TV Globo, o portei-
ro afirmou à Polícia Civil que, às 
17h10 de 14 de março de 2018 (ho-
ras antes do crime), um homem 
chamado Elcio (que seria Elcio 
Queiroz, o outro acusado pelo du-

plo homicídio) entrou no condomí-
nio dirigindo um Renault Logan 
prata e afirmou que iria à casa 58, 
que pertence a Bolsonaro e onde 
morava o presidente.

“(O porteiro) mentiu. Pode ser 
por vários motivos. E esses moti-
vos serão apurados. O fato é que 
as ligações comprovam que quem 
autorizou foi Ronnie Lessa”, afir-
mou Simone Sibilio, coordenadora 
do Gaeco nesta quarta-feira, 30.

Segundo o Grupo de Atuação 
Especial no Combate ao Crime Or-
ganizado (Gaeco), planilhas e áu-
dios comprovam que foi o próprio 
Lessa quem autorizou a entrada 
de Élcio. Apesar de a declaração do 

porteiro conter, em tese, alegações 
falsas, o depoimento foi enviado 
para o Supremo Tribunal Federal 
(STF) no dia 10 de outubro, junto 
com as planilhas e os áudios. Isso 
porque a simples menção ao presi-
dente Bolsonaro, deputado federal 
à época do crime, já faz com que 
seja necessário subir o caso, por 
causa do foro privilegiado.

O áudio do interfone do con-
domínio foi cruzado com outro 
áudio de Lessa pelo MP, a fim de 
comprovar que aquela era sua voz. 
Além disso, o horário batia com o 
que constava na planilha de entra-
da no Vivendas da Barra, na zona 
oeste do Rio. Bolsonaro nega qualquer envolvimento

MP do Rio diz que porteiro mentiu
ao citar Bolsonaro em depoimento

Caso Marielle

José Dias / PR

R$ 3 mi
DESTAQUE

é o que a Prefeitura do Natal 
perdeu com o Proedi, em apenas 
dois meses, segundo procurador

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio 
Moro, pediu para retirar a 
proposta de prisão após con-
denação em segunda instân-
cia do pacote anticrime no 
Senado Federal.

No próximo dia 7, o STF 
deve retomar o julgamento 
sobre a prisão de condenados 
em segunda instância. A ten-
dência é que a corte revise o 
entendimento atual e acabe 
com a possibilidade. O pla-
car está em 4 a 3 a favor da 
medida, e faltam os votos de 
quatro ministros.

Moro pede para 
retirar prisão em 
2ª instância do 
pacote anticrime

Senado

decreto do Proedi prejudica a se-
gurança jurídica na questão tri-
butária. “Os municípios têm uma 
programação financeira anual e 
aí chega a governadora do Estado, 
sem discutir com ninguém, e lança 
um programa como este. Natal tem 
a previsão de um repasse de R$ 22 
milhões por ano, mas deixa de ter 
agora”, argumenta.

Na ação apresentada ao TJRN, 
a Prefeitura do Natal faz dois pedi-
dos: para que a verba perdida com 
o Proedi nesses dois meses seja 
ressarcida e que, até que o Estado 
envie projeto de lei sobre o assunto 
para a Assembleia Legislativa, o 
município tenha sua receita tribu-
tária preservada.

Não há prazo para que a rela-
tora do processo, a juíza convoca-
da Maria Neíze de Andrade – que 
substitui o desembargador Vivaldo 
Pinheiro, que está de férias –, jul-
gue o pedido da Prefeitura do Natal.
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A Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte (Codern), res-
ponsável pela administração dos 
terminais portuários do Estado, in-
gressou com uma ação na Justiça 
Federal para cobrar de um grupo 
de empresas o ressarcimento por 
reparos a serem executados no 
Terminal Salineiro de Areia Bran-
ca (Porto-Ilha). A Codern se queixa 
de obras mal executadas no local, 
apesar do contrato assinado a cus-
to superior a R$ 220 milhões, verba 
oriunda do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC), marca 
dos governos petistas.

No último sábado, 26, o deputa-
do federal potiguar General Girão 
(PSL) gravou um vídeo em que 
denuncia a situação de abandono 
do Porto-Ilha. Ele qualificou a situ-
ação como uma “patifaria” pratica-
da pelas empresas. O parlamentar 
mostrou que a parte do terminal 
construída no começo dos anos de 
1970, durante o regime militar, 
continua firme, precisando apenas 
de reparos, enquanto a parte nova, 
erguida mais recentemente, “virou 
uma piscina”.

A obra foi executada durante o 
governo da presidente Dilma Rou-
sseff. Foi iniciada em 2009 e con-
cluída em 2012. Segundo Girão, já 
no ano seguinte a parte ampliada 
começou a apresentar problemas 
estruturais. Foram realizadas en-
tão, pelos construtores, obras para 
sanar os problemas, mas elas não 
foram eficazes, já que retornaram 
em 2016, com a infiltração de água 
na parte ampliada, que deixou de 
ser utilizada.

O Terminal Salineiro de Areia 
Branca foi inaugurado em 1º de 
março de 1974, com capacidade de 
estocar 100 mil toneladas de sal. 
Em 2009, foram iniciadas obras de 
ampliação para aumentar a capa-
cidade de armazenagem para 150 
mil toneladas.

Um consórcio de empreiteiras 
liderado pela Constremac, e forma-
do ainda pela Carioca Engenharia 
e pela Queiroz Galvão, se respon-
sabilizou pela obra, interditada 
algumas vezes desde então por 
diferentes motivos.

Localizado a 26 quilômetros da 
costa, o terminal de Areia Branca é 
fundamental para a produção e ex-
portação do sal marinho potiguar, 
que responde por quase a totalida-
de da produção nacional. Em vídeo, 
General Girão mostra que a estru-
tura construída mais recentemen-

te está cedendo, ameaçando levar 
com ela o porto inteiro.

Ouvidos pelo Agora RN, espe-
cialistas explicaram que a situação 
do Porto-Ilha é preocupante para 
a economia potiguar. Isso porque 
a movimentação média anual por 
lá é de 2,5 milhões de toneladas de 
sal, quantidade dividida em 1,5 mi-
lhão de toneladas para a indústria 
química e algo em torno de 1 mi-
lhão de toneladas para exportação. 
Além disso, o sal potiguar abastece 
a indústria química brasileira.

Considerando a movimentação 
em todo o Estado, a produção de sal 
no Rio Grande do Norte é de, em 
média, 5,5 milhões de toneladas 
por ano. Nos últimos três anos, 
contudo, houve um aumento na 
oferta do produto, com produção 
de 7 milhões de toneladas por ano. 
Isso acarretou uma diminuição nos 
preços, algo explicado pela lei da 
oferta e da procura.

Para equalizar o mercado na-
cional, foi necessário aumentar a 

exportação que vai para os Esta-
dos Unidos, para Nigéria e para 
Camarões. Os norte-americanos 
sozinhos são os maiores produto-
res mundiais, com 45 milhões de 
toneladas. A China, por sua vez, 
importa anualmente 18 milhões de 
toneladas. O sal, em grande parte, 
é usado no degelo das rodovias du-
rante o inverno.

A reforma que agora dá as 
maiores dores de cabeça para a 
Codern, responsável pela gestão 
do Porto-Ilha, tinha como objetivo 
dobrar o embarque de sal por na-
vio de 35 mil toneladas para 75 mil 
toneladas no mesmo período de 
tempo.

“Era necessário então que não 
só o pátio de estocagem, os dolfins 
de atracação e o pátio recebessem 
todos esses investimentos. No 
entanto, no pátio de estocagem, a 
infiltração ameaça inviabilizar o 
terminal como um todo”, afirmou 
o empresário do setor ouvido pela 
reportagem.

Terminal está a 26 quilômetros da costa e é fundamental para atividade salineira

Deputado denuncia que obra de 
R$ 220 milhões do governo Dilma 
no Porto-Ilha foi mal executada
General Girão explicou que parte nova do Terminal Salineiro de Areia 
Branca “virou uma piscina”. Codern vai processar consórcio de empresas

Areia Branca
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Deputado foi ao Porto-Ilha mostrar estrutura mal feita por consórcio de empresas
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Vereadores recebem comitiva 
de médicos e pedido de apoio

Saúde

A Câmara Municipal de Na-
tal recebeu nesta quarta-feira, 
30, representantes do Sindicato 
dos Médicos do Rio Grande do 
Norte (Sinmed) que foram pedir 
apoio dos vereadores às reivin-
dicações da categoria na capital 
potiguar. Os médicos reclamam 
da falta de pagamento, pelo Mu-
nicípio, de gratificações aos que 
foram aprovados no concurso 
público de 2018.

Os profissionais da saúde 
foram recebidos pelo vereador 

Paulinho Freire (PSDB), presi-
dente da Casa, e pelos integran-
tes da Comissão de Saúde. Pre-
sidente da comissão, o vereador 
Fernando Lucena (PT) disse 
que já cobrou uma resposta da 
Prefeitura para o assunto e que 
recebeu a informação de que 
o Município aguarda repasses 
do Governo do Estado para im-
plantar os pagamentos. “Espero 
que até o final do ano eles te-
nham as gratificações”, afirmou 
o parlamentar.

Profissionais solicitaram ajuda dos vereadores em negociação com a Prefeitura

Verônica Macedo / Câmara de Natal
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Parlamentares governistas articulam a apresentação 
de requerimento para investigar a notícia falsa 
sobre envolvimento do presidente Jair Bolsonaro 

no caro Marielle Franco. O próprio Ministério Público do 
Rio de Janeiro atestou em coletiva, nesta quarta-feira 
(30), que o porteiro do condomínio onde o presidente 
tem casa, na Barra da Tijuca, mentiu. Segundo a 
promotora, a mentira foi desfeita pelas provas técnicas.

Além de a portaria não haver ligado à casa 58 de 
Bolsonaro, testes confirmaram que não é dele a voz 

que atendeu o interfone na casa 65.Ainda não está 
claro se, além do porteiro, a CPMI terá de decidir sobre 
convocação para depor dos responsáveis pela difusão 
da falsa notícia.

A oposicionista Lídice da Mata (PSB-BA), relatora 
da CPMI, não quis comentar a eventual investigação da 
fake news acusando o presidente. Se o requerimento 
for feito e aprovado, dependerá do presidente da CMI, 
senador Angelo Coronel (PSD-BA), a data que entrará 
na pauta.

CPI pode investigar fake news contra Bolsonaro 

PODER SEM PUDOR

NÃO TEM PERIGO
Homem recatado, Djalma Marinho sempre foi 

respeitado como um político sábio, no Rio Grande 
do Norte ou em Brasília. Não era para menos. Certa 
vez, em campanha no interior, o veterano político 
acabou atraído para dançar com uma eleitora, 
numa festa. Um amigo resolveu brincar com a 
situação, mesmo sabendo do comportamento reto 
de Marinho: “Dr. Djalma, e se a sua esposa ficar 
sabendo disso?”. Ele respondeu na bucha: “Minha 
mulher não acredita em ressurreição, meu caro”.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

FALAR É FÁCIL
Muitos criticaram, e 

com razão, a forte reação 
de Bolsonaro. Porém, dar 
palpites do conforto da plateia 
é fácil; difícil é reagir de 
improviso no palco a uma 
acusação que só ele sabia ser 
uma deslavada mentira.

SALVADOR DA PÁTRIA
O vereador Carlos 

Bolsonaro faz muitas 
tolices com suas postagens, 
prejudicando o próprio 
governo do pai, mas foi obra 
dele o início da reversão da 
crise provocada pela notícia 
falsa contra o presidente.

APURAÇÃO IN LOCO
Carlos Bolsonaro fez o que 

os acusadores do presidente 
não fizeram: mostrou no 
computador do condomínio 
que nem sequer houve a 
ligação de interfone para a 
casa 58, citada pelo porteiro 

Deixa eu governar o Brasil. 
Vocês perderam”

Presidente Jair Bolsonaro,
em live nas redes sociais, diz ser 
“perseguido pela mídia”

"

Alan Santos

mentiroso.

EMPURRA, BARRIGA
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, já afirmou que 
vai colocar o pacote anticrime 
ainda este ano em votação no 
plenário. Mas o grupo de trabalho 
já prorrogou a própria existência 
quatro vezes.

PIZZA EXPLICADA
A Lava Jato esclareceu 

um mistério do Congresso: as 
pizzas em CPIs. Segundo a 
operação, o presidente da CPI 
mista da Petrobras, Marco 
Maia (PT-RS), que presidiu 
a Câmara no governo Dilma, 
cobrou R$1,5 milhão para 
livrar enrolados na roubalheira 
à estatal. Levou R$200 mil.

TIRIRICA PRODUTIVO
O deputado Tiririca (PL-

SP) já está no terceiro mandato 
na Câmara dos Deputados. 
Este ano já apresentou 17 
propostas, desempenho notável 
do palhaço, que levou quatro 
anos para assinar apenas 16 
propostas.

PENSANDO BEM...
...logo vai aparecer um 

advogado misteriosamente 
contratado afirmando que 
o porteiro “tem problemas 
mentais”.

Óleo derruba preços de voo para Nordeste em 26%
As mais de mil toneladas de óleo que 

emporcalharam as belíssimas praias do 
Nordeste já surtem efeito no turismo, fonte de 
renda essencial na região, com cancelamentos 
de reservas em hotéis e queda no preço das 

passagens aéreas. Para Fortaleza, Natal, 
Recife, Maceió e Salvador, preços que superam 
voos ao exterior em qualquer época do ano, 
estão em queda de cerca de 26% no próximo 
feriado.

VALORES
Voos para capitais nordestinas chegavam 

até R$ 2 mil por trecho em datas festivas e 
feriados, mas estão em torno de R$ 1,5 mil. Ida 
e volta.

DESINFORMAÇÃO
O Procon-SP orientou cancelamento de 

viagens, mas Procons do NE afirmaram não 
haver “laudo que declare as áreas do litoral 
impróprias”.

LADO BOM
A hora é de aproveitar a “promoção” para 

aproveitar outras delícias e belezas, além das 
praias. O Nordeste tem muito mais a oferecer.

Comandante da PM diz que não 
autorizou operação na Paraíba

Não estava sabendo

O comandante-geral da Po-
lícia Militar do Rio Grande do 
Norte, coronel Alarico Azevedo, 
afirmou nesta quarta-feira, 30, 
que não foi avisado da operação 
que resultou na morte de um po-
licial militar paraibano na última 
terça-feira, 29.

A morte do PM, após uma 
troca de tiros, aconteceu durante 
uma investida de policias poti-
guares para cumprir um manda-
do de prisão no estado vizinho.

O caso aconteceu na zona ru-
ral de Tacima (PB), perto da di-
visa com o Rio Grande do Norte 
pelo município de Nova Cruz. O 
policial morto foi identificado co-
mo Edmo Tavares, de 36 anos.

“Como eu não sabia, não auto-
rizei nem comuniquei ao coman-
dante-geral da PM da Paraíba 
que haveria uma operação lá. Se 
eu soubesse, teria entrado em con-
tato, como sempre faço, e a ação 
teria sido realizada em conjunto, 
como sempre deve ser”, ressaltou 
Alarico nesta quarta-feira, 30.

Os três policiais militares do 
RN envolvidos no caso – um sub-
tenente, um sargento e um cabo 
– irão responder a inquéritos cri-
minais pelo caso.

Segundo a PM do RN, as ar-
mas dos três policiais militares 
foram apreendidas pela Polícia 
Civil da Paraíba. Após serem ou-
vidos em depoimento, eles foram 

liberados e já retornaram a Nova 
Cruz, onde são lotados.

Os três também foram afasta-
dos de suas atividades de policia-
mento e, enquanto durarem as in-
vestigações, devem ficar atuando 
apenas administrativamente.

Porta-voz da PM do RN, o 
tenente-coronel Eduardo Franco 
revelou ao Agora RN que os três 
policias potiguares relataram que 
foram à Paraíba dar cumprimen-
to a um mandado de prisão con-
tra um foragido da Justiça. “Eles 
localizaram o alvo, o abordaram 
e o prenderam. Porém, durante 
a ação, o policial paraibano, que 
estava em um carro próximo, te-
ria visto os três homens armados 
e achou que eles eram criminosos, 
uma vez que eles estavam à paisa-
na, descaracterizados”, ressaltou.

“Os três disseram ainda que 
o policial paraibano atirou contra 
o grupo. Como o policial paraiba-
no também não estava fardado, 
os três PMs atiraram de volta”, 
acrescentou Eduardo Franco.

Ainda de acordo com o oficial, 
o policial paraibano ainda tentou 
fugir e acabou batendo o carro. 
“Ele ainda foi socorrido ao hos-
pital e teve a arma apreendida. 
Depois foi que descobrimos que se 
tratava de um PM”, destacou .

Edmo era policial militar ha-
via 10 anos e trabalhava no bata-
lhão do município de Picuí (PB).

Coronel Alarico Azevedo afirmou que, se soubesse 
antes, teria avisado estado vizinho sobre a ação

Serra Caiada/RN, Em 29 de Outubro de 2019.
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O secretário-adjunto da Secre-
taria de Desenvolvimento Econô-
mico do Rio Grande do Norte (Se-
dec), Silvio Torquato, desmentiu 
nesta quarta-feira, 30, a versão 
de que os prefeitos não foram 
avisados da edição, pela gover-
nadora, do decreto do Programa 
de Estímulo ao Desenvolvimento 
Industrial (Proedi).

O decreto 29.030, que insti-
tuiu o programa em substituição 
ao anterior (Proadi), cuja validade 
venceu este ano, foi assinado pela 
governadora Fátima Bezerra e 
publicado em 26 de julho último, 
como parte do novo plano de de-
senvolvimento RN+Competitivo 
divulgado pela chefe do Executivo.

“Comunicamos com antece-
dência à Fermurn (Federação dos 
Municípios do RN) da intenção de 
alterar por decreto o antigo Proa-
di durante reunião na Secretaria 
e nós é que ficamos surpresos 
quando começaram as reações dos 
prefeitos, pedindo para derrubar o 

programa”, justificou o secretário-
-adjunto da Sedec.

Torquato, que também é vice-
-presidente da Federação da In-
dústria (Fiern), lembrou que com a 
mudança da lógica de incentivos fi-
nanceiros para incentivos tributá-
rios, os municípios que concentram 
atividade industrial, como o caso 
de Natal e região metropolitana, 
perderão inicialmente em torno de 
5%, e não 25%, como chegaram a 
alegar alguns prefeitos.

“Com o aumento da arreca-
dação tributária, como conse-
quência da instalação de novas 
indústrias, essa perda inicial será 
compensada rapidamente pela 
via correta que é do aumento da 
arrecadação”, explicou.

Torquato disse, ainda, que ex-
clusivamente em função do Proedi 
algumas empresas já manifesta-
ram interesse em se instalar no 
RN, como a Mormaii, indústria de 
produtos esportivos, além de em-
presas chinesas que recentemente 

visitaram o Estado.
Jairo Amorim, diretor executi-

vo da Guararapes, um dos grandes 
beneficiários do Proedi, afirmou 
que a empresa que ele representa 
já contratou só este mês 234 novos 
empregados e habilitou 15 novas 

oficinas de costura, saindo de 61 
para 76 com a criação de 600 postos 
de trabalho no interior.

Pelas novas regras, serão for-
necidas renúncias fiscais de 75% 
a 80% do ICMS para as empresas 
localizadas em Natal e nos municí-

pios de Parnamirim, Macaíba, São 
Gonçalo do Amarante e Extremoz. 
Renúncias entre 80% e 85% para 
as indústrias instaladas em Mos-
soró. E de 85% a 90% para as em-
presas situadas nas demais regiões 
do Rio Grande do Norte.

O programa Mesa Brasil 
Sesc, mantido no Rio Grande do 
Norte pelo Sistema Fecomércio, 
foi destaque em audiência públi-
ca, nesta terça-feira, 29, quando 
a Câmara Municipal da capital 
potiguar discutiu “ações para 
combater o desperdício de ali-
mentos em Natal”.

A audiência foi proposta pelo 
vereador Felipe Alves, com o ob-
jetivo de discutir e propor ações 
e políticas públicas que possam 
enfrentar o problema. O Sesc RN 
foi convidado a participar e apre-
sentar dados referentes à edição 
local do Mesa Brasil. O progra-
ma tem origem no Departamen-
to Nacional do Sesc e é, por de-
finição, uma “rede nacional de 
solidariedade que atua na área 
de segurança alimentar e nutri-
cional, por meio de doação de ali-
mentos excedentes a pessoas em 
situação de insegurança alimen-
tar e vulnerabilidade social”. Em 

linhas gerais, o Sesc, por meio 
do Mesa, recolhe alimentos de 
onde eles sobram para, após uma 
manipulação básica, distribuí-
-los com entidades beneficentes, 
completando centenas de milha-
res de refeições todos os anos em 
várias partes do Brasil.

O diretor regional do Sesc, 
Fernando Virgilio, falou sobre as 
perspectivas do programa, apre-
sentando dados e números das 
ações do Mesa Brasil desde a sua 
criação, em 2003. “O Mesa Brasil 
é uma iniciativa consolidada que 
prega, principalmente, a solida-
riedade. Mantemos um trabalho 
de excelência e equidade, com 
apoio dos empresários e comer-
ciantes”, destacou.

Entre os dados apresentados, 
Virgilio citou que, de 2003 para 
cá, foram arrecadadas mais de 
20 mil toneladas de alimentos. 
Somente em 2018 a arrecadação 
anual do Mesa Brasil RN aten-

deu a mais de 570 mil pessoas 
em todo o estado, distribuindo 
principalmente produtos horti-
frutis, cereais e legumes.

Contudo, o diretor regional do 
Sesc RN alertou durante a audi-

ência pública para a redução no 
número de parceiros doadores, 
explicando que as metas para 
2019 (que eram de 126 empresas 
doadoras e 133 instituições bene-
ficiadas) não estão sendo atingi-

das. “O programa depende dos 
parceiros e da integração entre 
os setores. Até setembro, tínha-
mos apenas 50 empresas doa-
doras e isso impacta no número 
de instituições beneficiadas, que 
foram apenas 106. Mesmo assim, 
conseguimos arrecadar quase 
930 mil quilos de alimentos, be-
neficiando cerca 232 mil pessoas” 
comentou.

CAMPANHA
O diretor regional do Sesc, Fer-

nando Virgilio, aproveitou a ida à 
Câmara Municipal de Natal para 
falar um pouco, com os vereadores 
presentes, da campanha #euValo-
rizo, que busca sensibilizar a socie-
dade para a relevância do trabalho 
realizado pelo Sistema Comércio 
no Brasil e no RN. O propositor da 
audiência, Felipe Alves (MDB), fez 
questão de registrar uma foto com 
a moldura da campanha e ratrifi-
car o seu apoio à mesma.

Adjunto da Sedec revelou ter ficado surpreso com a revolta dos prefeitos potiguares

Fernando Virgílio, diretor do Sesc RN, durante audiência pública na Câmara de Natal

Prefeitos do RN foram avisados antes do 
decreto do Proedi, revela Silvio Torquato

Sesc RN detalha atuação do Mesa Brasil durante 
audiência pública na Câmara Municipal de Natal

Secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico afirma que a intenção da governadora foi comunicada 
com antecedência à Federação das Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) e não houve, na ocasião, qualquer repulsa

Posicionamento

Discussões

José Aldenir / Agora RN

Divulgação / Fecomércio

90%
DESTAQUES

é a quantidade máxima de 
renúncias fiscais que o novo Proedi 
fornece as empresas no estado

600
é o número de postos de trabalho 
criados no interior do RN pela 
Guararapes com o novo Proedi
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Tiago Rebolo
e Rodrigo Ferreira

Cozinheiro formado há mais de 
vinte anos, mas até então desem-
pregado, Flávio Davi Sucar decidiu 
voltar a estudar no ano passado 
com o objetivo de reconquistar uma 
colocação no mercado de trabalho. 
Assim como tinha feito duas déca-
das antes, procurou o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comercial 
do Rio Grande do Norte (Senac 
RN) – instituição ligada à Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (Fecomércio RN) – em 
busca de capacitação.

Por já ter experiência na área, 
ele foi em busca de se atualizar so-
bre novas técnicas no segmento da 
gastronomia e de aprimorar os co-
nhecimentos principalmente sobre 
a culinária a base de frutos do mar.

O investimento deu certo. Um 
ano depois, Flávio – que tem 42 
anos – conseguiu voltar a traba-
lhar com carteira assinada. Hoje 
auxiliar de cozinha no restaurante 
La Brasserie de La Mer, localizado 
dentro do hotel Majestic, em Natal, 
ajuda no preparo dos alimentos que 
são servidos aos hóspedes e demais 
clientes. Ele foi contratado há pou-
co menos de um mês para já ir se 
adaptando ao aumento da demanda 
previsto para a alta estação.

“Me formei em 1997 no curso 
de cozinheiro e agora fiz o curso de 
frutos do mar. Estava desempre-
gado, mas consegui aprender boas 
técnicas e agora estou trabalhando, 
após indicação do Senac”, diz o au-

xiliar de cozinha, que já pretende 
enveredar por outra área em breve: 
a de confeiteiro.

Flávio Davi faz parte de um 
grupo de mais de 1 mil ex-alunos 
do Senac RN que, todos os anos, são 
encaminhados ao mercado de tra-
balho. Eles integram um programa 
da instituição que busca encontrar 
vagas no mercado para quem está 
formado há, no máximo, seis anos. 
Trata-se do Senac Empregabilidade 
– que, em dez anos de existência, já 
indicou a contratação de 12.576 pes-
soas qualificadas para trabalhar no 
setor de comércio e serviços, segun-
do o último balanço divulgado.

O número é significativo, sobre-
tudo se for considerada a taxa de 
desocupação atual. De acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), 12% da popu-
lação estava desempregada ao fim 
do segundo trimestre deste ano, o 
que significa que 12,8 milhões de 
brasileiros procuravam emprego. 
No Rio Grande do Norte, o índice é 
ainda maior: 12,5%.

Com o desemprego em alta, 
embora o mercado já dê sinais de 
recuperação, a demanda por profis-
sionais qualificados aumentou. É 
neste contexto que se insere o Se-
nac, braço do Sistema Fecomércio 
RN focado na qualificação de mão 
de obra para o setor de comércio e 
serviços e que tem entre as suas 
missões contribuir para a geração 
de emprego e renda e o desenvolvi-
mento econômico do Estado.

Atualmente, a instituição con-
ta com um portfólio de mais de 
350 cursos por ano, nas áreas de 
beleza, comércio, comunicação, de-
sign, gastronomia, gestão, idiomas, 
informática, saúde, segurança e 
turismo. A lista com as oportundia-
des disponíveis pode ser consulta-
da no site rn.senac.br ou a partir 
da leitura do QR Code ao final des-
ta reportagem. Há opções de cursos 
presenciais ou à distância.

Só na área do turismo, são ofe-
recidas, anualmente, mais de duas 
mil vagas em cursos no Hotel Es-
cola Senac Barreira Roxa, recém-
-inaugurado após investimento 
de R$ 36,2 milhões pelo Sistema 
Fecomércio. Segundo o presidente 
da entidade, Marcelo Queiroz, o 
complexo vai atuar como um “ma-
nancial para suprir o mercado com 
uma mão de obra de excelência, 
cuja qualidade certamente irá se 
refletir na melhoria substancial 

Programa do Senac já encaminhou mais de
12 mil alunos para o mercado de trabalho no RN

Empregabilidade

O aumento na demanda por 
profissionais qualificados para o 
segmento de comércio e serviços 
explica o trabalho desenvolvi-
mento pelo Senac Empregabili-
dade. Pesquisa da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) aponta 
que, até dezembro, empresas do 
setor contratarão mais de 91 mil 
pessoas para vagas temporárias 
de final de ano.

Apenas no Rio Grande do 
Norte, a estimativa é que sejam 
gerados cerca de 4 mil vagas, das 

quais 40% devem se estender até 
o Carnaval. “Outra boa notícia é 
que normalmente uma em cada 
quatro dessas vagas se trans-
forma em emprego permanente. 
Então, é importante entrar com 
unhas e dentes em uma vaga 
como esta. Tem que entrar com 
bastante vontade”, explica o su-
perintendente Raniery Pimenta.

Quem agarrou uma dessas 
oportunidades recentemente foi 
o jovem Adjefferson Matheus da 
Costa, de 21 anos. Ele se formou 
no curso de Aprendizagem em 

Serviços Administrativos e, há 
40 dias, graças ao Senac Em-
pregabilidade, trabalha como 
vendedor na loja Kopenhagen do 
Natal Shopping, como vendedor. 
“Ser ex-aluno do Senac acarreta 
uma vantagem enorme nos pro-
cessos seletivos para vagas de 
emprego”, analisa.

Adjefferson se formou dentro 
de outro projeto do Senac, o de 
Aprendizagem Profissional Co-
mercial. Pelo programa, empre-
sas que contratem jovens de até 
24 anos podem encaminhá-los pa-

ra capacitação gratuita no Senac. 
Em dois dias da semana, o jovem 
estuda no Senac; e, nos outros, 
aprende na prática.

Quando fez o curso, Adjeffer-
son trabalhava em outra empre-
sa. Desempregado recentemente, 
foi encaminhado pelo Senac para 
se reinserir no mercado a partir 
de uma vaga disponibilizada pela 
Kopenhagen. Agora, ele tem ou-
tras metas em mente. “Pretendo 
me especializar na área, fazer 
uma graduação na área de Admi-
nistração”, frisa.

Área de comércio e serviços espera 
contratar mais de 4 mil ainda este ano

Programa também
orienta ex-alunos que 
querem empreender

12.576
SENAC EMPREGABILIDADE

é a quantidade total de alunos 
que foram indicados pelo Senac 
Empregabilidade desde 2009

1.890
é o número de empresas 
cadastradas no banco de 
oportunidades do Senac RN

dos produtos e serviços ofertados 
pelas empresas que atuam no tu-
rismo do Rio Grande do Norte”.

A gerente comercial do Senac 
no Rio Grande do Norte, Teresa 
Keila, explica que a instituição se 
preocupa em garantir que seus 
cursos de formação resultem em 
empregabilidade e renda para as 
pessoas qualificadas. “Fazemos 
não só o encaminhamento para o 
mercado de trabalho, mas também 
a orientação profissional. Fazemos 
oficina para auxiliar na elaboração 
de currículo e orientamos sobre co-
mo se comportar em uma entrevis-
ta, por exemplo”, conta.

Na prática, o Senac Emprega-
bilidade funciona como um banco 
de oportunidades – tanto para 
empregadores quanto para os que 
desejam ingressar no mercado. No 
sistema, que é de adesão voluntá-
ria, ex-alunos se põem à disposição 
para trabalhar e empresas interes-
sadas em mão de obra qualificada 
informam sobre vagas disponíveis. 
A partir daí, é o próprio Senac 
que faz a seleção de quais de seus 
formandos preenchem melhor os 

requisitos.
Atualmente, são 1.890 empre-

sas cadastradas no sistema, ape-
nas do território potiguar.

“Por ano, nós encaminhamos 
entre 1 mil e 1,5 mil alunos e pre-
tendemos ampliar este número, 
pois, agora, além de recebermos a 
demanda das empresas, estamos 
indo ao mercado para captar va-
gas”, explica Teresa.

Segundo a gerente comercial, 
o índice de empregabilidade é de 
aproximadamente 80%. Neste uni-
verso, estão aqueles que buscam o 
primeiro emprego ou uma volta ao 
mercado de trabalho e até pessoas 
que já estão inseridas no mercado, 
mas que desejam aperfeiçoar suas 
atividades ou que almejam uma 
promoção. “Para este público, te-
mos um programa específico: o Iti-
nerário Formativo. É possível pla-
nejar a qualificação e posteriores os 
aperfeiçoamentos”, conta.

Foi o caso de Erivanderson dos 
Santos, de 24 anos. Ele já estava 
trabalhando, mas quis fazer um 
curso no Senac RN para melhorar 
sua posição dentro da empresa. 
Também auxiliar de cozinha, ele se 
formou no curso de Boas Práticas 
na Manipulação de Alimentos e ho-
je trabalha no La Brasserie junto 
com Flávio Davi.

Ele gostou tanto da experiên-
cia, e do rápido encaminhamento 

Agimos em diversas 
frentes. Vemos o que o 
mercado precisa e repassamos 
a demanda para 
a área educacional”

Adjefferson
Matheus tem 21 anos 
e é formado no curso 
de Aprendizagem em 
Serviços Administrativos 
pelo Senac RN

Erivanderson dos 
Santos, de 24 anos, 
é egresso do curso 

de Boas Práticas 
na Manipulação de 

Alimentos

Leia o QR Code ao lado 
com a câmera do seu 

celular e confira os cursos 
ofertados pelo Senac RN

Raniery Pimenta
Superintendente do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial no RN (Senac)
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para o mercado de trabalho, que 
pretende fazer outras capacitações 
em breve. Ele planeja ser cozinhei-
ro-chefe e estuda até fazer gradua-
ção em Gastronomia, para crescer 
na área. “Já vai fazer cinco anos 
que trabalho nesse ramo. Entrei 
como copeiro e hoje já estou em 
uma posição melhor. Pretendo me 
aperfeiçoar cada vez mais”, afirma.

O superintendente regional do 
Senac RN, Raniery Pimenta, enfa-
tiza que a empregabilidade é uma 
das razões de existência dos cur-
sos de qualificação oferecidos pela 
instituição. Ele explica que toda a 
grade de cursos é montada para 
atender a demanda do mercado.

“Agimos em diversas frentes. 
Primeiro, é o trabalho de captação. 
Olhamos nas empresas os empregos 
que eles estão precisando e que tipo 
de trabalho está sendo desenvolvido. 
Com isso, fazemos ajustes nos cursos 
para garantir que eles estejam ade-
quados. Depois, formamos as pesso-
as. Vemos o que o mercado precisa e 
repassamos a demanda para a área 
educacional”, ressalta.

Um exemplo desse trabalho foi 
a adaptação realizada nos cursos 
de gastronomia. Antes, o Senac 
formava muitos cozinheiros, mas a 
demanda maior era por auxiliares. 
O mercado solicitou uma adequa-
ção, e agora o foco é na formação de 
auxiliares de cozinha.

“Fazemos não só o 
encaminhamento para o 
mercado de trabalho, mas 
também orientação
profissional dos alunos”

Teresa Keila
Gerente comercial do Serviço 
Nacional de Aprendizagem
Comercial no RN (Senac)
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Em 2019, o programa Senac 
Empregabilidade passou por uma 
reformulação. Com as mudanças, 
o projeto passou também a esti-
mular os recém-formados na ins-
tituição a abrirem o próprio negó-
cio. Para isso, o Senac fechou uma 
parceria com o Banco do Nordes-
te. O convênio facilita o acesso 
dos ex-alunos ao Crediamigo, a 
política de microcrédito da insti-
tuição financeira para quem quer 
começar a empreender.

“Cada vez mais, as pessoas 
hoje querem ser ‘empregáveis’, 
seja na manutenção da sua em-
pregabilidade atual, seja ocu-
pando vaga em uma empresa, 
seja na sua própria empresa. 
‘Empregabilidade’ é a soma de 
emprego e empreendedorismo. 
Na área de beleza, por exem-
plo, isso é muito forte. Há uma 
empregabilidade muito rápida”, 
enfatiza Raniery Pimenta.

Por causa disso, um dos focos 
do Senac é dotar os alunos das 
chamadas competências emocio-
nais e comportamentais. “Não 
basta a técnica, o ‘sei fazer’. Os 
alunos precisam ter domínio de 
comunicação, saber se relacionar 
com as pessoas. É algo no que o 
Senac tem apostado muito”, com-
plementa o superintendente.

Teresa Keila, gerente comer-
cial da instituição, acrescenta 
que, atualmente, as empresas 
consideram o fator comporta-
mental tanto quanto a técnica. 
“As empresas dão importância 
quase igual à qualificação e à 
parte comportamental. Mesmo 
o empregado sendo inexperien-
te, as empresas acabam contra-
tando por ser ex-aluno do Senac 
e por eles terem a oportunidade 
de treinar os recém-formado 
conforme as regras da empre-
sa”, resume.

Flávio Davi Sucar, de 42 anos, se formou no curso de Auxiliar de Cozinha e hoje trabalha no La Brasserie de La Mer, em Natal

1,5 mil
DESTAQUE

é a quantidade média de alunos 
que são encaminhados, por ano, ao 
mercado de trabalho via Senac
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Tiago Rebolo
e Rodrigo Ferreira

Cozinheiro formado há mais de 
vinte anos, mas até então desem-
pregado, Flávio Davi Sucar decidiu 
voltar a estudar no ano passado 
com o objetivo de reconquistar uma 
colocação no mercado de trabalho. 
Assim como tinha feito duas déca-
das antes, procurou o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comercial 
do Rio Grande do Norte (Senac 
RN) – instituição ligada à Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (Fecomércio RN) – em 
busca de capacitação.

Por já ter experiência na área, 
ele foi em busca de se atualizar so-
bre novas técnicas no segmento da 
gastronomia e de aprimorar os co-
nhecimentos principalmente sobre 
a culinária a base de frutos do mar.

O investimento deu certo. Um 
ano depois, Flávio – que tem 42 
anos – conseguiu voltar a traba-
lhar com carteira assinada. Hoje 
auxiliar de cozinha no restaurante 
La Brasserie de La Mer, localizado 
dentro do hotel Majestic, em Natal, 
ajuda no preparo dos alimentos que 
são servidos aos hóspedes e demais 
clientes. Ele foi contratado há pou-
co menos de um mês para já ir se 
adaptando ao aumento da demanda 
previsto para a alta estação.

“Me formei em 1997 no curso 
de cozinheiro e agora fiz o curso de 
frutos do mar. Estava desempre-
gado, mas consegui aprender boas 
técnicas e agora estou trabalhando, 
após indicação do Senac”, diz o au-

xiliar de cozinha, que já pretende 
enveredar por outra área em breve: 
a de confeiteiro.

Flávio Davi faz parte de um 
grupo de mais de 1 mil ex-alunos 
do Senac RN que, todos os anos, são 
encaminhados ao mercado de tra-
balho. Eles integram um programa 
da instituição que busca encontrar 
vagas no mercado para quem está 
formado há, no máximo, seis anos. 
Trata-se do Senac Empregabilidade 
– que, em dez anos de existência, já 
indicou a contratação de 12.576 pes-
soas qualificadas para trabalhar no 
setor de comércio e serviços, segun-
do o último balanço divulgado.

O número é significativo, sobre-
tudo se for considerada a taxa de 
desocupação atual. De acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), 12% da popu-
lação estava desempregada ao fim 
do segundo trimestre deste ano, o 
que significa que 12,8 milhões de 
brasileiros procuravam emprego. 
No Rio Grande do Norte, o índice é 
ainda maior: 12,5%.

Com o desemprego em alta, 
embora o mercado já dê sinais de 
recuperação, a demanda por profis-
sionais qualificados aumentou. É 
neste contexto que se insere o Se-
nac, braço do Sistema Fecomércio 
RN focado na qualificação de mão 
de obra para o setor de comércio e 
serviços e que tem entre as suas 
missões contribuir para a geração 
de emprego e renda e o desenvolvi-
mento econômico do Estado.

Atualmente, a instituição con-
ta com um portfólio de mais de 
350 cursos por ano, nas áreas de 
beleza, comércio, comunicação, de-
sign, gastronomia, gestão, idiomas, 
informática, saúde, segurança e 
turismo. A lista com as oportundia-
des disponíveis pode ser consulta-
da no site rn.senac.br ou a partir 
da leitura do QR Code ao final des-
ta reportagem. Há opções de cursos 
presenciais ou à distância.

Só na área do turismo, são ofe-
recidas, anualmente, mais de duas 
mil vagas em cursos no Hotel Es-
cola Senac Barreira Roxa, recém-
-inaugurado após investimento 
de R$ 36,2 milhões pelo Sistema 
Fecomércio. Segundo o presidente 
da entidade, Marcelo Queiroz, o 
complexo vai atuar como um “ma-
nancial para suprir o mercado com 
uma mão de obra de excelência, 
cuja qualidade certamente irá se 
refletir na melhoria substancial 

Programa do Senac já encaminhou mais de
12 mil alunos para o mercado de trabalho no RN

Empregabilidade

O aumento na demanda por 
profissionais qualificados para o 
segmento de comércio e serviços 
explica o trabalho desenvolvi-
mento pelo Senac Empregabili-
dade. Pesquisa da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) aponta 
que, até dezembro, empresas do 
setor contratarão mais de 91 mil 
pessoas para vagas temporárias 
de final de ano.

Apenas no Rio Grande do 
Norte, a estimativa é que sejam 
gerados cerca de 4 mil vagas, das 

quais 40% devem se estender até 
o Carnaval. “Outra boa notícia é 
que normalmente uma em cada 
quatro dessas vagas se trans-
forma em emprego permanente. 
Então, é importante entrar com 
unhas e dentes em uma vaga 
como esta. Tem que entrar com 
bastante vontade”, explica o su-
perintendente Raniery Pimenta.

Quem agarrou uma dessas 
oportunidades recentemente foi 
o jovem Adjefferson Matheus da 
Costa, de 21 anos. Ele se formou 
no curso de Aprendizagem em 

Serviços Administrativos e, há 
40 dias, graças ao Senac Em-
pregabilidade, trabalha como 
vendedor na loja Kopenhagen do 
Natal Shopping, como vendedor. 
“Ser ex-aluno do Senac acarreta 
uma vantagem enorme nos pro-
cessos seletivos para vagas de 
emprego”, analisa.

Adjefferson se formou dentro 
de outro projeto do Senac, o de 
Aprendizagem Profissional Co-
mercial. Pelo programa, empre-
sas que contratem jovens de até 
24 anos podem encaminhá-los pa-

ra capacitação gratuita no Senac. 
Em dois dias da semana, o jovem 
estuda no Senac; e, nos outros, 
aprende na prática.

Quando fez o curso, Adjeffer-
son trabalhava em outra empre-
sa. Desempregado recentemente, 
foi encaminhado pelo Senac para 
se reinserir no mercado a partir 
de uma vaga disponibilizada pela 
Kopenhagen. Agora, ele tem ou-
tras metas em mente. “Pretendo 
me especializar na área, fazer 
uma graduação na área de Admi-
nistração”, frisa.

Área de comércio e serviços espera 
contratar mais de 4 mil ainda este ano

Programa também
orienta ex-alunos que 
querem empreender

12.576
SENAC EMPREGABILIDADE

é a quantidade total de alunos 
que foram indicados pelo Senac 
Empregabilidade desde 2009

1.890
é o número de empresas 
cadastradas no banco de 
oportunidades do Senac RN

dos produtos e serviços ofertados 
pelas empresas que atuam no tu-
rismo do Rio Grande do Norte”.

A gerente comercial do Senac 
no Rio Grande do Norte, Teresa 
Keila, explica que a instituição se 
preocupa em garantir que seus 
cursos de formação resultem em 
empregabilidade e renda para as 
pessoas qualificadas. “Fazemos 
não só o encaminhamento para o 
mercado de trabalho, mas também 
a orientação profissional. Fazemos 
oficina para auxiliar na elaboração 
de currículo e orientamos sobre co-
mo se comportar em uma entrevis-
ta, por exemplo”, conta.

Na prática, o Senac Emprega-
bilidade funciona como um banco 
de oportunidades – tanto para 
empregadores quanto para os que 
desejam ingressar no mercado. No 
sistema, que é de adesão voluntá-
ria, ex-alunos se põem à disposição 
para trabalhar e empresas interes-
sadas em mão de obra qualificada 
informam sobre vagas disponíveis. 
A partir daí, é o próprio Senac 
que faz a seleção de quais de seus 
formandos preenchem melhor os 

requisitos.
Atualmente, são 1.890 empre-

sas cadastradas no sistema, ape-
nas do território potiguar.

“Por ano, nós encaminhamos 
entre 1 mil e 1,5 mil alunos e pre-
tendemos ampliar este número, 
pois, agora, além de recebermos a 
demanda das empresas, estamos 
indo ao mercado para captar va-
gas”, explica Teresa.

Segundo a gerente comercial, 
o índice de empregabilidade é de 
aproximadamente 80%. Neste uni-
verso, estão aqueles que buscam o 
primeiro emprego ou uma volta ao 
mercado de trabalho e até pessoas 
que já estão inseridas no mercado, 
mas que desejam aperfeiçoar suas 
atividades ou que almejam uma 
promoção. “Para este público, te-
mos um programa específico: o Iti-
nerário Formativo. É possível pla-
nejar a qualificação e posteriores os 
aperfeiçoamentos”, conta.

Foi o caso de Erivanderson dos 
Santos, de 24 anos. Ele já estava 
trabalhando, mas quis fazer um 
curso no Senac RN para melhorar 
sua posição dentro da empresa. 
Também auxiliar de cozinha, ele se 
formou no curso de Boas Práticas 
na Manipulação de Alimentos e ho-
je trabalha no La Brasserie junto 
com Flávio Davi.

Ele gostou tanto da experiên-
cia, e do rápido encaminhamento 

Agimos em diversas 
frentes. Vemos o que o 
mercado precisa e repassamos 
a demanda para 
a área educacional”

Adjefferson
Matheus tem 21 anos 
e é formado no curso 
de Aprendizagem em 
Serviços Administrativos 
pelo Senac RN

Erivanderson dos 
Santos, de 24 anos, 
é egresso do curso 

de Boas Práticas 
na Manipulação de 

Alimentos

Leia o QR Code ao lado 
com a câmera do seu 

celular e confira os cursos 
ofertados pelo Senac RN

Raniery Pimenta
Superintendente do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial no RN (Senac)
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para o mercado de trabalho, que 
pretende fazer outras capacitações 
em breve. Ele planeja ser cozinhei-
ro-chefe e estuda até fazer gradua-
ção em Gastronomia, para crescer 
na área. “Já vai fazer cinco anos 
que trabalho nesse ramo. Entrei 
como copeiro e hoje já estou em 
uma posição melhor. Pretendo me 
aperfeiçoar cada vez mais”, afirma.

O superintendente regional do 
Senac RN, Raniery Pimenta, enfa-
tiza que a empregabilidade é uma 
das razões de existência dos cur-
sos de qualificação oferecidos pela 
instituição. Ele explica que toda a 
grade de cursos é montada para 
atender a demanda do mercado.

“Agimos em diversas frentes. 
Primeiro, é o trabalho de captação. 
Olhamos nas empresas os empregos 
que eles estão precisando e que tipo 
de trabalho está sendo desenvolvido. 
Com isso, fazemos ajustes nos cursos 
para garantir que eles estejam ade-
quados. Depois, formamos as pesso-
as. Vemos o que o mercado precisa e 
repassamos a demanda para a área 
educacional”, ressalta.

Um exemplo desse trabalho foi 
a adaptação realizada nos cursos 
de gastronomia. Antes, o Senac 
formava muitos cozinheiros, mas a 
demanda maior era por auxiliares. 
O mercado solicitou uma adequa-
ção, e agora o foco é na formação de 
auxiliares de cozinha.

“Fazemos não só o 
encaminhamento para o 
mercado de trabalho, mas 
também orientação
profissional dos alunos”

Teresa Keila
Gerente comercial do Serviço 
Nacional de Aprendizagem
Comercial no RN (Senac)
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Em 2019, o programa Senac 
Empregabilidade passou por uma 
reformulação. Com as mudanças, 
o projeto passou também a esti-
mular os recém-formados na ins-
tituição a abrirem o próprio negó-
cio. Para isso, o Senac fechou uma 
parceria com o Banco do Nordes-
te. O convênio facilita o acesso 
dos ex-alunos ao Crediamigo, a 
política de microcrédito da insti-
tuição financeira para quem quer 
começar a empreender.

“Cada vez mais, as pessoas 
hoje querem ser ‘empregáveis’, 
seja na manutenção da sua em-
pregabilidade atual, seja ocu-
pando vaga em uma empresa, 
seja na sua própria empresa. 
‘Empregabilidade’ é a soma de 
emprego e empreendedorismo. 
Na área de beleza, por exem-
plo, isso é muito forte. Há uma 
empregabilidade muito rápida”, 
enfatiza Raniery Pimenta.

Por causa disso, um dos focos 
do Senac é dotar os alunos das 
chamadas competências emocio-
nais e comportamentais. “Não 
basta a técnica, o ‘sei fazer’. Os 
alunos precisam ter domínio de 
comunicação, saber se relacionar 
com as pessoas. É algo no que o 
Senac tem apostado muito”, com-
plementa o superintendente.

Teresa Keila, gerente comer-
cial da instituição, acrescenta 
que, atualmente, as empresas 
consideram o fator comporta-
mental tanto quanto a técnica. 
“As empresas dão importância 
quase igual à qualificação e à 
parte comportamental. Mesmo 
o empregado sendo inexperien-
te, as empresas acabam contra-
tando por ser ex-aluno do Senac 
e por eles terem a oportunidade 
de treinar os recém-formado 
conforme as regras da empre-
sa”, resume.

Flávio Davi Sucar, de 42 anos, se formou no curso de Auxiliar de Cozinha e hoje trabalha no La Brasserie de La Mer, em Natal

1,5 mil
DESTAQUE

é a quantidade média de alunos 
que são encaminhados, por ano, ao 
mercado de trabalho via Senac
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29ª Rodada - Série A

ATLÉTICO-MG CHAPECOENSE

0x2

Qua, 30/10 | Arena Independência | 19h30

PALMEIRAS SÃO PAULO

3x0

Qua, 30/10 | Arena Palmeiras | 19h30

AVAÍ FORTALEZA

1x3
Qua, 30/10 | Ressacada | 19h30

CEARÁ FLUMINENSE

2x0
Qua, 30/10 | Arena Castelão | 21h30

VASCO GRÊMIO

1x3
Qua, 30/10 | São Januário | 21h30

CSA CORINTHIANS

2x1

Qua, 30/10 | Rei Pelé | 21h30

SANTOS BAHIA

x
Qui, 31/10 | Vila Belmiro | 19h15

GOIÁS

x
Qui, 31/10 | Vila Belmiro | 20h

INTERNACIONAL ATHLÉTICO-PR

x
Qui, 31/10 | Beira-Rio | 21h30

BOTAFOGO CRUZEIRO

x

Qui, 31/10 | Nilton Santos | 21h30

FLAMENGO

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 67 28 21 36

2°  Palmeiras 60 29 17 25

3º  Santos 52 28 15 12

4º  São Paulo 49 29 13 09

5º  Grêmio 47 29 13 19

6º  Internacional 45 28 13 08

7º  Corinthians 45 29 11 09

8º  Athletico-PR 42 28 12 12

9º  Bahia 41 28 11 05

10º  Goiás 38 28 11 -13

11º  Vasco da Gama 38 29 10  -8

12º  Fortaleza 35 29 10  -5

13º  Atlético-MG 35 29 10   -7

14º  Botafogo 33 28 10  -8

15º   Ceará 33 29  9   0

16º  Fluminense 30 29  8 -12

17º  CSA 29 29  7 -21

18º  Cruzeiro 29 28  6 -12

19º  Chapecoense 21 29    4 -19

20º  Avaí 17 29  3 -30

O Palmeiras aumentou a ‘fre-
guesia’ do São Paulo no Allianz 
Parque durante a noite desta quar-
ta-feira. Na oitava vitória sobre o 
adversário tricolor em nove jogos 
disputados na arena, o time man-
dante ganhou por 3 a 0, resultado 
que permite secar o Flamengo pa-
ra diminuir a vantagem do líder do 
Campeonato Brasileiro.

O Alviverde foi superior no co-
meço da partida e saiu na frente 
logo aos 11 minutos do primeiro 
tempo. Deyverson pegou a sobra 
de jogada entre Dudu e Arboleda 
pela direita e chutou para Volpi 
espalmar. No rebote, Bruno Henri-
que cabeceou forte para inaugurar 
o marcador.

A vantagem foi aumentada 
aos 40 minutos do primeiro tempo, 
quando Volpi cedeu escanteio ao 
espalmar chute de Dudu. O próprio 
atacante cruzou a bola na área e o 
volante Felipe Melo cabecou com 
sucesso.

Aos 11 minutos do segundo 
tempo, pouco depois de Weverton 
defender chute de Alexandre Pa-
to, o Palmeiras chegou ao terceiro 
gol no Allianz Parque. Zé Rafael 
puxou contra-ataque e tocou para 
Gustavo Scarpa, que, livre, definiu 

com precisão na saída de Volpi.
Com 67 pontos, o Flamengo 

ainda enfrenta o Goiás às 20 ho-
ras desta quinta-feira, no Estádio 
Serra Dourada. O Palmeiras, dono 
do segundo lugar, chega aos 60 

pontos. O São Paulo, por sua vez, 
fica com 49 pontos e permanece no 
quarto lugar.

Pela 30ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro, o Palmeiras en-
tra em campo para enfrentar o 

ameaçado Ceará às 19 horas (de 
Brasília) deste sábado, no Allianz 
Parque. Às 21 horas do mesmo 
dia, o São Paulo pega a Chapeco-
ense, antepenúltima colocada, na 
Arena Condá.

Capitão do time, Bruno Henrique marcou um dos gols na vitória do Palmeiras sobre o rival São Paulo na noite desta quarta-feira

Palmeiras goleia o São Paulo por 3 a 0, e 
mantém esperança de título no Brasileiro
Verdão fez jogo considerado "impecável" para o seu treinador Mano Menezes e construiu goleada 
sobre o rival Tricolor sem muitos esforços; agora, diferença para o Flamengo é de sete pontos

Clássico 

César Greco / SEP

O Grêmio mostrou que está em 
ascensão no Campeonato Brasilei-
ro e venceu por 3 a 1 o Vasco, nes-
ta quarta-feira, em São Januário. 
Com o resultado, os gaúchos che-
garam a 47 pontos e entraram no 
G-6. Já os cruzmaltinos, com 38, 
seguem no meio da classificação.

O confronto começou aberto, 
com as duas equipes em busca 
do ataque, e permaneceu desta 
maneira até o final. Melhor para 
o Tricolor gaúcho, que conseguiu 
emplacar a segunda vitória se-
guida após o duro golpe sofrido na 
Libertadores da América.

O Vasco abriu o placar no 
início, com Guarín. Só que o Grê-
mio não se intimidou e empatou 
com Pepê. No segundo tempo, os 
gaúchos viraram com Éverton, e 
decretaram a vitória em São Ja-
nuário, com Luciano.

Na próxima rodada, o Vasco te-
rá o clássico contra o Fluminense, 
no domingo, no Maracanã. O Grê-
mio, no mesmo dia, terá também 
clássico, contra o Internacional, na 
Arena.

DEMAIS JOGOS
Além de Palmeiras x São Pau-

lo e Vasco x Grêmio, outros quatro 
jogos movimentaram a quarta-fei-
ra de Brasileirão. Em Santa Ca-
tarina, o Fortaleza venceu o Avaí 
pelo placar 3 a 1 e respira aliviado 
na luta contra a degola.

Na capital cearense, o Cea-
rá bateu o Fluminense por 2 a 0 
e também ganhou fôlego novo 
na disputa. Em Minas Gerais, o 
Atlético-MG perdeu de 2 a 0 pra 
Chapecoense, e o CSA bateu o Co-
rinthians por 2 a 1 em Maceió, no 
estádio do Rei Pelé. Destaque do time, Everton Cebolinha ajudou na construção da virada em São Januário

Grêmio vira sobre o Vasco em São Januário, 
faz 3 a 1 e entra na zona da Libertadores

Jogaço 

Divulgação / Grêmio 
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CNN Brasil contrata o seu primeiro repórter

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
A CNN Brasil, entre apresen-

tadores e uma equipe de apoio 
bem gabaritada, continua traba-
lhando para o fortalecimento de 
todas as suas posições.

Agora, parece, todo esse pro-
cesso também irá contemplar ou 
começará a se estender ao pesso-
al da reportagem.

Felipe Boldrini, da EPTV, 
em Campinas, é o seu mais 
novo contratado. O anúncio 
oficial deve sair a qualquer 
momento.

Entre outros bons trabalhos, 
Felipe se destacou na cobertura 

do recente assalto ao aeroporto 
de Viracopos para o jornalismo 
do Grupo Globo.

Nomes do SBT, Band e Re-
cord, informa-se, constam de 
uma lista como os seus próximos 
alvos.

E além das contratações de 
repórteres, no início de uma nova 
etapa, a CNN também planeja 
anunciar, talvez ainda nesta se-
mana, os nomes dos seus corres-
pondentes internacionais, para 
bases que serão instaladas em 
dois pontos dos Estados Unidos, 
Europa e Ásia.

RITMO DE FESTA
O “BBB20” será 

apresentado entre 21 de 
janeiro e 23 de abril.

Até por se tratar de 
uma edição comemora-
tiva, 20 anos, serão 94 
exibições no total – seis a 
mais que em 2019.

 CAIXA DE ENTRADA
Funcionários da Rede 

TV!, após a questão das 
horas extras, foram 
surpreendidos com a 
substituição do plano de 
saúde.

Queixam-se da perda 
de direitos na troca de 
um pelo outro e que 
passaram a existir difi-
culdades no atendimento 
em hospitais.

OUTRO LADO
A Rede TV!, com 

comunicado pronto sobre 
o assunto, informa que 
“a empresa se preocupa 
com a saúde dos funcio-
nários”.

E assegura que conti-
nuará provendo a todos 
com um plano de saúde 
de primeira linha.

POUCO CASO
Houve um esforço 

grande por parte da 
Band para conseguir a 
NBA.

Mas parece que 
não existiu e não está 
existindo maior interesse 
em divulgar as suas 
transmissões. Além do 
alto- falante da emissora, 
hoje com uma represen-
tatividade bem limitada, 
nada mais foi feito. Pelo 
menos até agora.

C´EST FINI
Se faltava para a 

Record querer trans-
formar seus pastores 
ou bispos em autores de 
novelas, agora não falta 
mais.

A informação é que 
vários deles já come-
çam a ser preparados 
para desempenhar es-
ta função. Resta ainda 
descobrir quem são os 
seus professores.

MESMA COISA
A Band também 

conseguiu os direitos de 
transmissão do mundial 
sub 17, mas os dois jogos 
até agora foram levados ao 
ar em VT, duas da manhã.

O de amanhã, contra 
Angola, não será diferente. 
Que judiação.

n A construção de diferentes 
mundos na teledramaturgia a 
partir das histórias de ficção é 
o tema do “VII Encontro Obitel 
Brasil”...

n ... Pesquisadores, estudantes 
e profissionais da área estarão 
reunidos nos dias 5 e 6, na Es-
cola de  Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo 
(ECA-USP)...

n ... Duca Rachid e Thelma 
Guedes, autoras de “Órfãos 
da Terra”, e a diretora de 
Responsabilidade Social da 
Globo, Beatriz Azeredo irão 
participar...

n ... A mediação será da jorna-
lista Bianca Ramoneda. 
n Mateus Penna Firme estrela 
a nova montagem do espetácu-
lo “Ayrton Senna, O Musical”, 
que já teve Hugo Bonemer na 
função...

n ... A sua estreia será nesta 
sexta-feira no Parque da Ci-
dade Burle Marx, em São José 
dos Campos.

n Com Domingos Meirelles, a 
Record começa a gravar nesta 
semana a retrospectiva do 
jornalismo.

n A partir da próxima semana, 

terá início a 4ª rodada válida 
pela fase de grupos da Liga dos 
Campeões..

n ... As transmissões do TNT e 
Space começam na terça-feira 
com Barcelona x Slavia Praga.

n Fechado o elenco de “Casa 
Paraíso”, novo trabalho de 
Leandro Hassum para o 
Multishow...

n ... No time, Cacau Protásio, 
Viviane Araújo, Paulinho 
Serra, Ataíde Arcoverde, Flávio 
Belline, Guida Vianna, Teca 
Pereira, Gésio Amadeu, Arthur 
Kohl e Sílvio Matos...

Bate-Rebate

FUNÇÃO REPÓRTER
Agora não mais apre-

sentador, André Azeredo 
já vai se envolver com um 
série especial do “Jornal da 
Record”. Pauta já definida, 
mas ainda não anunciada.

Começa a gravar nos 
próximos dias. 

SEM PARA
No próximo domingo, o 

elenco de “Salve-se Quem 
Puder”, próxima novela 
das sete da Globo, atual-
mente em gravações em 
Cancún, já estará de volta 
ao Rio de Janeiro.

E a ordem é emendar 
nos trabalhos em externas.

Cesar Alves/TV Globo

TRABALHO
EM CIMA

A ideia, em 
relação ao pró-
ximo “BBB”, é 
realizar uma 
edição bem 
diferente de 
todas produzi-
das até agora.

Mas com 
a garantia 
de que não 
haverá preju-
ízo nenhum 
ao formato 
original.

Instagram

NÃO TÁ BATENDO
MC Mano João, Janjão do K e MC Hariel serão os convidados do 

“Programa Raul Gil”, neste sábado, no SBT.
A coluna iniciou pesquisas para apurar o que qualquer um dos três 

tem a ver com o público do Raul.

DUAS CANOAS
No jornalismo da Band, há a 

expectativa de algumas mudan-
ças no decorrer desses próximos 
tempos.

Por exemplo: agora como chefe 
de redação, Andressa Guaraná 
deve deixar a apresentação do 
mapa-tempo.
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MÓDULO 10

A tirinha leva à conclusão de que 
seu criador

a) usa recurso verbais destoantes 
dos não verbais na composição 
da tira.

b) faz uso dos recursos típicos 
desse gênero textual para tecer 
críticas a respeito do isolamento 
virtual.

c) apresenta o “internetês” como 
o código mais adequado para 
uma conversa entre locutor e 
 interlocutor.

d) apresenta o virtual como meio 
responsável pelas uniões conju-
gais contemporâneas.

e) admite ser o recurso verbal infe-
rior ao não verbal.

Questão 2

My wage
I bargained with Life for a penny,
And Life would pay no more,
However I begged at evening
When I counted my scanty store;

For Life is a just employer,
He gives you what you ask,
But once you have set the wages,
Why, you must bear the task.
I worked for a menial’s hire,
Only to learn, dismayed,
That any wage I had asked of Life,
Life would have paid.

RITTENHOUSE, Jessie B. My wage. 
Disponível em: <http://theinvisiblementor.com>. 

Acesso em: 22 mar. 2015.

Jessie Belle Rittenhouse foi uma 
poeta e crítica literária. Em 1930, 
ela foi condecorada com a meda-
lha Robert Frost pela contribuição 
literária ao longo de sua vida. Com 
base no poema anterior, o eu lírico

a) denuncia a cruel exploração so-
frida pelos trabalhadores por par-
te de empresários gananciosos 
que visam somente o lucro.

b) confessa que não colocou sua 
vida profissional em primeiro pla-
no, o que fez com que ele levas-
se uma vida miserável.

c) admite que o receio de perder 
o emprego fez com que ele se 
conformasse em viver uma vida 
destituída de grandes metas.

d) percebe que, se tivesse realmen-
te desejado ir mais longe do que 
foi, a vida se encarregaria de re-
compensá-lo devidamente.

e) recorda, com tristeza, o impac-
to provocado em sua vida pela 

escolha profissional equivocada 
que ele fez em sua juventude.

Questão 3

Alguns brasileiros têm o hábito 
de trocar de carro a cada um ou dois 
anos, mas essa prática nem sempre 
é um bom negócio, pois o veículo 
desvaloriza com o uso. Esse fator 
é chamado de depreciação, sendo 
maior nos primeiros anos de uso. 
Uma pessoa realizou uma pesquisa 
sobre o valor de mercado dos dois 
veículos (X e Y) que possui. Colo-
cou os resultados obtidos em um 
mesmo gráfico, pois os veículos fo-
ram comprados juntos.

Após a pesquisa, ela decidiu 
vender os veículos no momento em 
que completarem quatro anos de 
uso.

Disponível em: <www.carrosnaweb.com.br>. 

Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado).

Considerando somente os valores 
de compra e de venda dos veículos 
por essa pessoa, qual a perda, em 
reais, que ela terá?

a) 10 000,00
b) 15 000,00
c) 25 000,00
d) 35 000,00
e) 45 000,00

Questão 4

Em um barco, encontra-se um 
pescador que olha verticalmente 
para baixo, para a água límpida de 
um lago tranquilo. Em certo momen-
to, ele vê um peixe a uma distância 
que parece ser de 60 cm da superfí-
cie livre da água. Sabendo que o ín-
dice de refração da água vale 4/3 e 
o do ar vale 1, a profundidade verda-
deira em que se encontra o peixe é
a) 45 cm.
b) 50 cm.
c) 65 cm.
d) 70 cm.
e) 80 cm.

Questão 5

O potencial brasileiro para trans-
formar lixo em energia permanece 
subutilizado — apenas pequena 
parte dos resíduos brasileiros é uti-
lizada para gerar energia. Contudo, 
bons exemplos são os aterros sani-
tários, que utilizam a principal fon-
te de energia ali produzida. Alguns 
aterros vendem créditos de carbono 
com base no Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo (MDL), do Proto-
colo de Kyoto.

Essa fonte de energia subutilizada, 
citada no texto, é o

a) etanol, obtido a partir da decom-
posição da matéria orgânica por 
bactérias.

b) gás natural, formado pela ação 
de fungos decompositores da 
matéria orgânica.

c) óleo de xisto, obtido pela decom-
posição da matéria orgânica pe-
las bactérias anaeróbias.

d) gás metano, obtido pela ativi-
dade de bactérias anaeróbias 
na decomposição da matéria 
 orgânica.

e) gás liquefeito de petróleo, obtido 
pela decomposição de vegetais 
presentes nos restos de comida.

Questão 6

Durante o processo evolutivo, 
algumas organelas de células eu-
cariotas se formaram por endos-
simbiose com procariotos. Tais 
organelas mantiveram o mesmo 
mecanismo de síntese proteica en-
contrado nesses procariotos. Consi-
dere as seguintes organelas celula-
res, existentes em eucariotos.

1 - mitocôndrias
2 - aparelho golgiense
3 - lisossomas
4 - cloroplastos
5 - vesículas secretoras
6 - peroxissomas

Nas células das plantas, as organe-
las que apresentam o mecanismo 
de síntese proteica igual ao dos 
procariotos correspondem às de 
números

a) 1 e 4
b) 2 e 3
c) 3 e 6
d) 4 e 5
e) 1 e 5

Questão 7

O processo de concentração 

urbana no Brasil em determinados 

locais teve momentos de maior in-

tensidade e, ao que tudo indica, 

atualmente passa por uma desa-

celeração no ritmo de crescimento 

populacional nos grandes centros 

urbanos.
BAENINGER, R. Cidades e metrópoles: a desaceleração 
no crescimento populacional e novos arranjos regionais. 

Disponível em: www.sbsociologia.com.br. 

Acesso em: 12 dez. 2012 (adaptado).

Uma causa para o processo socio-

espacial mencionado no texto é o(a)

a) carência de matérias-primas.

b) degradação da rede rodoviária.

c) aumento do crescimento vegeta-

tivo.

d) centralização do poder político.

e) realocação da atividade  industrial.

Questão 8

Seguiam-se vinte criados custo-

samente vestidos e montados em so-

berbos cavalos; depois destes, mar-

chava o Embaixador do Rei do Congo 

magnificamente ornado de seda azul 

para anunciar ao Senado que a vinda 

do Rei estava destinada para o dia 

dezesseis. Em resposta obteve re-

petidas vivas do povo que concorreu 

alegre e admirado de tanta grandeza.
Coroação do Rei do Congo em Santo Amaro, Bahia apud 

DEL PRIORE, M. Festas e utopias

no Brasil colonial. In: CATELLI JR., R. Um olhar sobre 
as festas populares brasileiras. São Paulo: Brasiliense, 

1994 (adaptado).

Originária dos tempos coloniais, a 

festa da Coroação do Rei do Congo 

evidencia um processo de

a) exclusão social.

b) imposição religiosa.

c) acomodação política.

d) supressão simbólica.

e) ressignificação cultural.

REVISÃO

DO ENEM

Questão 1

.Disponível em: <Published: 2012-02-06 23:11:53 

GMT/ http://pt-br.facebook.com/pages/Rox-Tiri-

nhas/179243268777864>. Em 2/2/12.
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Os cientistas que estu-
dam Marte querem pedaços 
do planeta vermelho aqui na 
Terra há décadas e finalmen-
te estão conseguindo projetar 
uma missão para adquirir es-
tes “souvenirs”. O legado do 
programa Apollo, que trouxe 
rochas lunares cuidadosa-
mente coletadas de volta à 
Terra, reformulou a ciência e 
nosso entendimento sobre as 
origens e relação entre nosso 
planeta e a Lua. Uma mis-
são de retorno de amostras 
de Marte poderia oferecer 
o mesmo tipo de potencial, 
mas o planeta vermelho é 
um alvo mais assustador do 
que a Lua.

“É o consenso da comu-
nidade científica hoje”, disse 
Muirhead, “que, se quiser-
mos responder às perguntas 
mais difíceis sobre Marte - 
como, por exemplo, se houve 
vida lá - precisaremos trazer 
material de Marte aos nos-
sos laboratórios terrestres ”, 
disse Brian Muirhead, que 
lidera o esforço para desen-
volver uma missão de retor-
no de amostras de Marte no 
Laboratório de Propulsão a 
Jato da NASA, na Califórnia.

Organizar uma missão 
para trazer as amostras 
de volta é um desafio que a 
NASA pretende enfrentar 
em parceria com a Agência 
Espacial Européia. A solu-
ção é uma série de veículos 
espaciais, como o rover Mars 
2020 da NASA para selecio-
nar amostras, um “veículo de 
busca” para coletá-las, um 
foguete para lançá-las para 
fora do Planeta Vermelho e 
uma cápsula para trazê-las 
de volta à Terra.

A missão Mars 2020 
partirá no próximo verão e 
seguirá em direção à cra-
tera Jezero para um pouso 
em fevereiro de 2021. Ele 
conduzirá investigações e 
coletará rochas interessan-
tes para que sua sucessora 
leve para casa. Essa missão 
pode ser lançada em 2026, 
disse Muirhead. 

Nasa vai utilizar 
“capacete do Darth 
Vader” para buscar 
amostras de Marte

Experiência

Cientistas querem pedaços do planeta

Reprodução / Nasa
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de madeira, revesti mento de cerâmica de piso ao teto para os BWC’s, cozinha e área de serviço; contendo: um 
terraço/garagem, uma sala de estar/jantar, uma cozinha com área de serviço, um BWC social, dois quartos, sendo 
um com pergolado e uma suíte com armário; com uma área construída de 83,81m²; edifi cado no domínio pleno 
de um terreno próprio, designado por lote 22, desmembrado dos lotes 10 e 18, da quadra 24, no loteamento 
denominado “Boa Esperança”, medindo 203,09m² de superfí cie, limitando-se ao Norte, com o lote 24, com 
20,32m; ao Sul, com o lote 20, com 20,35m; ao Leste, com a rua Estudante Valdir, com 10,00m; e ao Oeste, 
com área de terceiros, com 10,00m. Matrícula nº 25.480, do 1º Ofí cio de Notas da Comarca de Parnamirim/
RN. Obs.: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 18 de novembro de 2019, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 122.578,02. A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da 
arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, 
a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

VENTOS DE SÃO FERNANDO II ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 32.132.033/0001-81 | NIRE 24300012705

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 26 de novembro de 2018, às 10 horas, na sede 
social da Ventos de São Fernando II Energia S.A. ("Sociedade"), no município de São Bento 
do Norte, estado do Rio Grande do Norte, Fazenda São Fernando, RN 129, Km 9,5, S/N, CEP 
59590-000. 2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da 
presença da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do disposto no parágrafo 4º 
do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), 
conforme se verifica pelas assinaturas apostas no presente instrumento e no Livro de Presen-
ça de Acionistas. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jose Castellanos Ybarra, 
espanhol, casado, economista, titular do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº V328245-
-J, inscrito no CPF/MF nº 057.682.497-61, com endereço na Av. Carlos Gomes, nº 222, sala 
701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000; e secretariados pelo Sr. 
Marco Antonio Morales Garrido, espanhol, casado, engenheiro, titular do RNE nº V448853-E, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 841.756.210-91, com endereço na Av. Carlos Gomes, nº 222, 
sala 701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000. 4. ORDEM DO DIA: 
deliberar sobre a ratificação da composição acionária da Sociedade. 5. DELIBERAÇÕES 
TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:  5.1. Composição Acionária. Para fins de 
atendimento ao Edital do Leilão nº 03/2018-ANEEL, ratificam os acionistas a transferência das 
ações realizada conforme discriminado no Livro de Registro de Ações nº 01 da Sociedade, 
através do qual restou perfectibilizada a seguinte composição acionária:
 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assem-
bleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, 
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. A presente Ata é cópia 
fiel da ata transcrita no Livro de Atas de Assembleias de Acionistas da Companhia.

São Bento do Norte/RN, 26 de novembro de 2018.

VENTOS DE SÃO FERNANDO II ENERGIA S.A. 
CNPJ/MF 32.132.033/0001-81 | NIRE 24300012705

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada em 20 de maio de 2019, às 10:00 horas, na sede social 
da Ventos de São Fernando II Energia S.A. ("Companhia"), no município de São Bento do 
Norte, estado do Rio Grande do Norte, Fazenda São Fernando, RN 129, Km 9,5, S/N, Zona 
Rural, CEP 59590-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em 
razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do disposto no parágrafo 
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), 
conforme se verifica pelas assinaturas apostas no presente instrumento e no Livro de Presença de 
Acionistas. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jose Castellanos Ybarra, 
espanhol, casado, economista, titular do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº V328245-
-J, inscrito no CPF/MF nº 057.682.497-61, com endereço na Av. Carlos Gomes, nº 222, sala 
701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000; e secretariados pelo Sr. 
Marco Antonio Morales Garrido, espanhol, casado, engenheiro, titular do RNE nº V448853-E, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 841.756.210-91, com endereço na Av. Carlos Gomes, nº 222, 
sala 701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: 4.1. Autorização para a Companhia contratar operação de crédito com 
recursos do FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, no valor de até R$ 
222.471.452,80 (duzentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocen-
tos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), pelo prazo de até 288 (duzentos e oitenta e 
oito) meses já incluídos 36 (trinta e seis) meses de carência, para fins da realização da 
construção do EOL São Fernando 2  (“Projeto”), por meio de um contrato de financiamento 
(“Contrato de Financiamento”) a ser celebrado entre a Companhia e o Banco do Nordeste do 
Brasil S.A. (“Operação”); e 4.2. Autorização para a Companhia constituir garantias 
(diretamente ou na qualidade de contratante e/ou interveniente anuente dos seus instrumen-
tos de constituição, conforme aplicável), para assegurar o pontual e integral pagamento das 
obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Operação. 4.3. Subscrição de capital 
social no valor de R$ 55.668.693,35 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito 
mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos). 5. Deliberações:  Composta 
assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a Assembleia Geral Extraor-
dinária, os presentes iniciaram a deliberação das matérias indicadas na ordem do dia, tendo 
sido aprovado, por unanimidade dos presentes, o quanto segue: 5.1.    Autorizar a Companhia 
a contratar a Operação de crédito com recursos do FNE – Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste, e a celebrar o Contrato de Financiamento entre a Companhia 
e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”), no valor de até R$ 222.471.452,80 (duzentos 
e vinte e dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais 
e oitenta centavos), pelo prazo de até 288 (duzentos e oitenta e oito) meses já incluídos 36 
(trinta e seis) meses de carência. 5.2. Autorizar a Companhia a constituir as seguintes 
garantias, diretamente ou na qualidade de contratante e/ou interveniente anuente dos seus 
instrumentos de constituição, conforme aplicável: (i) fiança bancária prévia e proporcional a 
cada desembolso, sempre com valor equivalente a 100% do saldo devedor emitida por 
instituição financeira com limite e margem disponível no BNB; (ii) cessão fiduciária de conta 
reserva em montante equivalente a 03 vezes a prestação média, correspondente a R$ 
4.875.915,78 (quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e 
setenta e oito centavos), ou 2,19% (dois vírgula dezenove por cento) do valor efetivamente 
desembolsado, depositada em  contas bancárias a serem especificadas no Contrato de 
Financiamento e demais direitos creditórios relacionados às referidas contas bancárias, nos 
termos, condições e valores especificados pelo BNB e que estejam previstos ou que sejam 
necessários nos termos do Contrato de Financiamento a ser celebrado entre a Companhia e 
o BNB; e (iii) Contrato de Suporte de Acionistas (ESA) que estabeleça, nesta fase: (a) 
Cobertura de 100% (cem por cento) no caso de insuficiência de recursos financeiras para a 
execução do projeto, inclusive no caso de acréscimo de seu orçamento global; e (b) Cobertu-
ra de 100% (cem por cento) do pagamento dos juros durante a carência. 5.3. Autorizar a 
Diretoria e/ou procuradores constituídos nos termos do Estatuto Social da Companhia a firmar 
todo e qualquer instrumento decorrente da Operação, incluindo seus anexos e quaisquer 
contratos, aditivos e pagamentos, e ainda, adotar todas as medidas necessárias para 
implementar as deliberações acima. 5.4. Autorizar e realizar a subscrição de capital social no 
valor de R$ 55.668.693,35 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, 
seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), a ser integralizado em moeda 
corrente nacional nos prazos previstos no Contrato de Financiamento a ser celebrado entre a 
Companhia e o BNB. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por 
encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, 
vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. A presente Ata é cópia fiel da ata 
transcrita no Livro de Atas de Assembleias de Acionistas da Companhia.

São Bento do Norte/RN, 20 de maio de 2019.

Acionistas:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2019 – TIPO TÉCNICA E PREÇO, 
com o objetivo de CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
PARA CONSULTORIA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS AD-
MINISTRATIVOS QUE ENVOLVAM OS SETORES DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E PATRIMÔNIO 
NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DAS CONTAS PÚBLI-
CAS E A CONVERGÊNCIA COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. 
A sessão pública dar-se-á no dia 05/12/2019, às 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na sede do Executivo Municipal no horário das 08h às 
12h e das 13h as 17h. Macaíba/RN, 30/10/2019. CPL/PMM.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)

FLAVIO CESAR SANTIAGO CHAVES, CPF 676.068.904-63, torna público que está requerendo 
ao Instituto de  Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) para construção civil de um condomínio residencial (ZEN HOUSE), 
com 7 unidades, localizado na Rua Albacora, quadra 03, lote 50 – Loteamento Jardim do Éden – 
Praia de Pipa – Município de Tibau do Sul – RN.

Flavio Cesar Santiago Chaves - Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

COINPE CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 02.023.187/0001-74, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de Transporte de Resíduos 
Perigosos e Não Perigosos, localizada na Rua Francisco Lima Ferreira, 13, Alto do Sumaré, 
Mossoró - RN.

COINPE CONSTRUTORA LTDA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA

HÁ SERVIÇOS DE RECICLAGEM EIRELI  inscrito sobre CNPJ: 10.793.274/0001-39 torna pú-
blico que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte (IDEMA), a Licença de Prévia de Operação  para um aterro de Resíduos Industriais ( 
Classe I e II- sólidos e Líquidos) com capacidade de 4 TON de armazenamento, localizado 
na Fazenda São José II, BR304 KM153, n°100 – Zona Rural – Angicos - RN

JÚLIO DAVI COSTA E SILVA
Sócio-Proprietário.
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HORÓSCOPO

Você vai se aproximar de quem tem 
ideias parecidas com as suas. Os 
estudos estarão favorecidos: aprenda 
tudo que puder. No romance, valorize 
as afinidades, sem perder tempo com 
discussões. 

Você terá muita facilidade para 
negociar, pechinchar e convencer 
as pessoas. Seu jeito extrovertido 
também fará sucesso na paixão: 
escolha o alvo e invista. Já a dois, 
resolver tudo com diálogo. 

O céu envia ótimas vibrações para 
quem vai iniciar um novo trabalho ou 
para quem tem vontade buscar outro 
emprego. A vida a dois ganha mais 
intensidade

Terá que agir e batalhar se quiser ver 
o resultado no bolso. Paixão proibida 
pode ficar irresistível. Mas seu 
coração quer segurança, então, só 
insista se estiver feliz. União estável 
com boas conversas. 

Somar forças continua sendo a 
indicação dos astros. E você terá 
muita sorte para atrair pessoas 
certas que te ajudem. É uma boa 
época também para encontrar um 
novo amor e iniciar um romance.

Será mais fácil mostrar o seu valor e atrair 
aliados para os seus projetos. Se você 
está livre, anime sua vida social e convide 
a turma para sair. A dois, vai ser fácil 
mostrar porque o par escolheu você. 

Cuidar da saúde deve estar entre 
as suas prioridades. No trabalho, 
pode ter boas oportunidades, mas 
terá muitas tarefas: dedique-se 
para deixar tudo em dia. Há sinal de 
atração por alguém conhecido.

No trabalho, você pode se sentir mais 
cansado(a). Respeite seus limites. 
Romance com colega deve ser mantido 
em segredo por um tempo. Cuidado com 
desconfianças na relação.

Lua e Júpiter no seu paraíso astral 
lhe darão sorte em tudo. O trabalho 
vai fluir bem e você terá solução para 
qualquer situação. A dois, não faltarão 
carinho e paixão. Só não deixe o papo 
virar desavença.

Você pode ter ideias incríveis e 
inovadoras ao longo do dia. Vai 
pensar no futuro e pode definir metas 
muito importantes. Na união, sejam 
companheiros e confidentes um do outro.

No emprego, use a experiência que 
adquiriu em serviços anteriores para 
agilizar as tarefas e se destacar. 
Seu signo está mais caseiro e pode 
faltar pique para sair e paquerar.

Seu foco está na carreira e você vai 
se sentir mais confiante para investir 
em suas ambições. Seu charme pode 
atrair alguém que é muito cobiçado. 
Na união, invistam nos projetos do 
casal.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Yohana e um médico entram no quarto de Téo e surpreendem Jô. Fabiana afirma que não irá 
ao encontro com Maria da Paz. Fabiana anuncia que Abel terá de acumular o trabalho de Beto. 
Jô recusa o convite de Maria da Paz para o encontro em família. Yohana conversa com Sílvia 
e Merlin e garante que descobrirá o que aconteceu com Téo. Sabrina extorque Otávio. William 
pensa em fugir com Jô para Rio Vermelho. Cornélia, Dorotéia e Eusébio compram roupas com 
a ajuda de Gladys. Maria da Paz, Amadeu e Kim visitam Téo. Antero ignora Marlene.

A DONA DO PEDAÇO

Júlio incentiva Almeida a continuar cortejando Clotilde. Lola e os filhos chegam a Itapetininga. 
Inês escreve uma carta para Afonso e entrega a João, que a esconde.  João sugere que ele, 
Inês e Shirley façam uma viagem à Europa. Justina não percebe a rejeição de Emília. Lola 
conversa com Clotilde sobre Almeida. Júlio se preocupa quando Assad e Elias não aparecem 
na loja. Neves convence Zeca a fazer uma festa de despedida de solteiro. Assad anuncia Elias 
como seu novo sócio, e Júlio reage com despeito.

ÉRAMOS SEIS

Paloma não aceita sair com Marcos. Marcos compra o prato com a foto de seu beijo em 
Paloma. Léo se casa com Toshi. Diogo desconfia quando William lhe convida para sua 
festa de despedida. Diogo descobre que é estéril. Peter conta a Paloma que Gabriela 
voltou a jogar basquete e está no projeto de Ramon. Felipe fica triste com a reação de 
desprezo de Thaíssa e decide ir embora da festa. 

As crianças do Clubinho impõe testes a Ester para saber se a menina é uma Android. 
Afonso tenta beijar Luisa, mas leva um tapa na cara. Luigi reúne seu grupo em sua casa 
para trabalharem no projeto anti-bullying. Ruth não deixa Feijão entrar em sua casa e 
João é obrigado a deixá-lo preso para fora. Feijão consegue se soltar e foge. Waldisney 
vai buscar Nancy no colégio com o carro de Pendleton e a leva para almoçar. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

CONCESSÃO DE LICENÇA   DE OPERAÇÃO

POSTO NOVA BETANIA LTDA inscrito sobre CNPJ: 09.106.740/0001-81 torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Concessão da Licença de Operação de nº 2018-128750/TEC/RLO-1222 para um 
Posto de Combustível, localizado na Avenida Diocesana  69 -  Nova Betânia – Mossoró - RN

CARLOS OTÁVIO BESSA E MELO
Sócio-Proprietário.

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 21.052.876/0001-51, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Operação-LO, para Transporte de cargas não perigosas 
(Residuos sólidos) com capacidade de 19,24ton., localizado na Av. Maria Lacerda Montenegro, 
210, Loja 05, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN.

PAULO RICARDO MARQUES GUEDES
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE  LICENÇA PRÉVIA

EMPORIO EOLICO RENOVAVEIS LTDA, CNPJ: 19.888.208/0001-17, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença Prévia,com validade: 05/09/2021  para Complexo Eólico, com 105,6 MW de 
Potência Total, sendo dividido em 3 parques Eólicos:  EOL Marizeira I, EOL Marizeira II e EOL 
Marizeira III, localizado na Fazenda Marizeira, S/N, Zona Rural, Taipu/RN;

CASSIANO BEZERRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

F DA A SOBRAL DANTAS - ME, CNPJ Nº 09.378.201/0001-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - LS para Comércio Varejis-
ta de Madeiras e derivados, com beneficiamento, localizado na Rua Manoel Rocha 
Barros, nº10, Centro, Upanema / RN, através de seu Sócio Proprietário Francisco de 
Assis Sobral Dantas.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00049/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de 
conjunto de Mesas com cadeiras plásticas para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - 
Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 
18/11/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 14/11/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado 
na Av. Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.
b029@sestsenat.org.br

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

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 SES de Assu, no Estado do Rio Grande do 
Norte.

PEDIDO 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 Licença Simplificada da ETE do Bairro Nordeste, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Eng.ª Maria Geny Formiga
Diretora de Empreendimentos
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