
PROTESTO 03

Servidores fazem ato unificado 
nesta terça para cobrar direitos
Sindicalistas do Estado e do Município de Natal querem 
pagamento de folhas salariais em atraso, décimo terceiro 
de 2017 e 2018 e matriz salarial.

NATAL
Terça-feira,
27 de novembro de 2018 
Edição nº 437 | ano 2

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

CRIME 03

Lava Jato acusa Lula de lavagem de 
R$ 1 milhão em negócio com África
Acusação aponta que, usufruindo de seu prestígio 
internacional, Lula influiu em decisões do presidente da 
Guiné Equatorial para ampliar negócios na África.

w w w . a g o r a r n . c o m . b r

Equipe de Fátima espera 
herdar folha de dezembro

Governo estuda medidas  
para evitar novos ataques

Porta-voz da transição, Raimundo Alves avalia que atual governo deixará pelo menos uma folha a pagar. Meta 
da próxima gestão será criar, como uma das primeiras medidas, calendário de pagamentos do funcionalismo.

Após chineses atingirem embarcação do RN, secretário 
promete mais segurança para exploradores potiguares.

FINANÇAS 04

CONFLITO 08REMUNERAÇÃO 04

EXPECTATIVA 10

Oceano Pesca I foi atingido por chineses em águas internacionais: prejuízo de R$ 500 mil

José Aldenir / Agora RN

Michel Temer sanciona 
aumento para ministros 
do Supremo, que abrem 
mão de auxílio-moradia

Fruticultura potiguar 
espera melhor cenário 
de negócios para 2019, 
projeta exportador

Reajuste para ministros do STF, de R$ 
33 mil para R$ 39 mil, foi aprovado no 
Senado no dia 7 de novembro. Temer 
tinha até esta semana para sancionar 
ou vetar. Em contrapartida, juízes não 
terão R$ 4,3 mil de benefício.

Segundo Luiz Roberto Barcelos, neste 
ano, as exportações devem manter 
a cifra dos US$ 120 milhões, mas 
ambiente para investimentos deve ser 
melhor, devido a otimismo do setor.

IRREGULARIDADES 05

Deputada federal Natália Bonavides

José Aldenir / Agora RN
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Ministério Público 
pede reprovação
das contas de 
Natália Bonavides
Parecer do Tribunal Regional 
Eleitoral apontou que prestação 
de contas da deputada federal 
eleita tem várias inconsistências, 
incluindo doação de um falecido.
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Nova secretaria

A governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
decidiu fazer mudanças na Secretaria de Justiça e Cidadania 
(Sejuc), hoje responsável, entre outras atribuições, pela gestão 

das Centrais do Cidadão e dos presídios do Estado. A petista decidiu 
desmembrar a pasta em duas, para contemplar individualmente as 
áreas de “justiça” e “cidadania”. Para o primeiro setor, foi anunciado o 
nome de Mauro Albuquerque, hoje titular da Sejuc, para a Secretaria 
de Administração Penitenciária. Para o setor de “cidadania”, ainda não 
está definido quem vai ocupar o posto nem qual será o nome da pasta.

>> Crítica. A permanência de 
Mauro revoltou a presidente do 
Sindicato dos Agentes Penitenciários 
(Sindasp), Vilma Batista, que 
divulgou vídeo nas redes sociais 
acusando a governadora eleita 
de trair os agentes penitenciários 
que votaram nela. “Esse mesmo 
secretário falou durante a 
campanha que a candidata Fátima 
tinha ligação e parceria com o crime 
organizado”, afirmou.

>> Mauro opressor. Segundo 
Vilma, a categoria não irá permitir 
um “secretário opressor”. Ela 
também acusou Mauro Albuquerque 
de perseguir colegas de trabalho, 
transferindo-os para locais distantes 
de seus domicílios. “Esse secretário 
falou que se ele e sua minúscula 
equipe deixassem o governo, o 
sistema (penitenciário) iria acabar”. 
Fátima não quis se pronunciar sobre 
as declarações da sindicalista.

>> Mal explicado 1. Embora o 
valor envolvido (pouco mais de 
R$ 200) seja ínfimo, pegou muito 
mal para Natália Bonavides (PT) 
o parecer técnico do Tribunal 
Regional Eleitoral que apontou 
que a deputada federal eleita teria 
recebido em sua campanha diversas 
doações irregulares, incluindo a de 
um falecido.

>> Mal explicado 2. O valor da 
doação em questão, na verdade, 
é “estimado”, pois se refere ao 
suposto empréstimo de um carro 
por um apoiador. A petista explicou, 
por meio de sua defesa, que a 
inconsistência aconteceu porque o 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“É a pior bancada que 
o Rio Grande do Norte 
produziu nos últimos 

50 anos”
Empresário Fernando Bezerra, ex-

ministro da Integração Nacional e ex-
senador do RN, sobre a atual legislatura

>> Articulação. O presidente 
eleito Jair Bolsonaro (PSL, foto) 
anunciou nesta segunda-feira, 
26, o general da reserva Carlos 
Alberto dos Santos Cruz para a 
Secretaria de Governo. Cruz foi 
comandante das forças da ONU 
no Haiti e no Congo pelas Forças 
Armadas brasileiras. A principal 
função da Secretaria de Governo, 
atualmente ocupada por Carlos 
Marun, é a articulação política 
junto ao Congresso.

real doador teria assinado de forma 
errada o termo de cessão do veículo, 
que teria sido adquirido por ele 
junto ao falecido três anos atrás. O 
problema estaria no fato de que a 
transferência do veículo ainda não 
teria acontecido.

>> Mal explicado 3. Nesta 
segunda-feira, a defesa de Natália 
Bonavides juntou aos autos do 
processo a suposta documentação 
correta, assinada pelo real doador. 
Também foram anexadas cópias 
da documentação do carro, já em 
nome do doador verdadeiro. Afinal 
de contas, o veículo está em nome de 
quem, do falecido ou do real doador?

>> Devolução. O deputado federal 
eleito Girão Monteiro (PSL) quer 
que Cuba devolva ao Brasil todo o 
dinheiro obtido por meio do Mais 
Médicos. O programa, criado no 
governo Dilma Rousseff, estabelecia 
o pagamento, para o governo do país 
caribenho, de valores em troca dos 
serviços prestados pelos médicos 
cubanos no Brasil. No último dia 15, 
Cuba decidiu deixar o programa, 
após declarações do presidente eleito 
Jair Bolsonaro.

>> Passar a limpo. “Muitas 
histórias ainda serão reveladas desse 
acordo absurdo que lesou o nosso 
Estado [Brasil]. Vamos passar a 
limpo essa história e exigir o retorno 
do $ [dinheiro]”, escreveu Girão, 
acrescentando que a “crise” gerada 
pelo governo caribenho, ao anunciar 
a saída do programa Mais Médicos, 
chegou ao fim, com o preenchimento 
das vagas por brasileiros.

José Aldenir / Agora RN
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TRANSPORTE

CCJ da Câmara aprova 
50 emendas ao projeto 
da licitação em Natal

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final da Câmara 
de Natal aprovou nesta segunda-
feira 50 emendas ao novo projeto 
de licitação dos transportes. A 
matéria, que deve ir a votação em 
plenário nesta terça-feira, altera o 
texto que foi aprovado em 2015 pelo 
Legislativo e, por ser pouco atrativo 
para as empresas, gerou dois 
editais de licitação desertos.

Para tornar a licitação mais 
atrativa para as empresas, a 
Prefeitura do Natal mandou um 
projeto mais generoso em vários 
pontos. Os vereadores questionam, 
pelo menos, sete desses pontos 
que tratam, entre outras questões, 
da implantação de ar condicionado, 
motor traseiro e piso baixo. l

Marcelo Barroso / CMN

Reunião da CCJ nesta segunda

SEGUNDOS
EM QUINZE

Natal amplia prazo para 
negociação de débitos
Os contribuintes em débito com o 
Fisco Municipal têm até a próxima 
quinta-feira, 29, para negociar 
as dívidas. A Prefeitura de Natal 
reconheceu as dificuldades para 
entrega das cartas de notificação, 
por parte dos Correios, assim como 
de comparecimento do contribuinte, 
devido ao grande número de 
feriados neste período do ano. 
“Fizemos uma solicitação à juíza 
responsável pelo Centro Judiciário 
de Soluções de Conflitos e 
Cidadania, do Tribunal de Justiça do 
Estado e ela se mostrou sensível ao 
fato. Então, todos os ajuizamentos 
serão feitos apenas no dia 30 
(sexta-feira)”, explicou o secretário 
de Tributação, Ludenílson Lopes.

José Aldenir / Agora RN
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Servidores fazem ato unificado nesta 
terça para cobrar 13° e matriz salarial

PARALISAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Sindicalistas também cobram, em atos na Governadoria e na Prefeitura, a conclusão do pagamento 
das folhas de outubro e novembro deste ano, bem como o pagamento integral da folha de dezembro

Sindicatos de várias categorias 
profissionais promovem na manhã 
desta terça-feira, 26, em frente à 
Governadoria do Estado do Rio 
Grande do Norte, um ato unificado 
em protesto pelo atraso do paga-
mento do 13º de 2017, ainda pen-
dente para servidores estaduais que 
ganham acima de R$ 6 mil.

Na pauta de reivindicações, 
os sindicalistas também cobram a 
conclusão do pagamento das folhas 
de outubro e novembro deste ano, o 
pagamento integral da folha de de-
zembro e o pagamento integral do 
13º de 2018.

“É inadmissível chegarmos ao 
final do ano, e 15% dos servidores 
públicos estaduais ainda não rece-
beram o 13º de 2017. Os servidores 
não aceitam que a atual gestão 
termine sem concluir a folha de 
dezembro e o 13º deste ano. É de 
fundamental importância a parti-
cipação de todos servidores públicos 

do Estado neste protesto”, criticou 
a presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores do Serviço Público da 
Administração Direta (Sinsp/RN), 
Janeayre Souto.

Nesta terça-feira, diversas cate-
gorias das administrações direta e 

indireta, agentes e escrivães da Po-
lícia Civil, agentes penitenciários, 
servidores da UERN e servidores 
da saúde e da educação, entre ou-
tros, estarão unificadas e prometem 
paralisar as atividades no turno 
matutino.

MUNICÍPIO
Em Natal, agentes de saúde e 

endemias da Secretaria Municipal 
entram no oitavo dia de greve e 
também realizam ato público em 
frente à Prefeitura, onde devem 
improvisar acampamento. A cate-
goria cobra o cumprimento da ação 
judicial que traz a implantação da 
matriz salarial dos servidores que 
encontra-se defasada.

A ação, que já passou pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF) por duas 
vezes, deu ganho de causa aos ser-
vidores, mas a Prefeitura de Natal 
descumpriu a determinação e não 
implantou a matriz e as progressões.

Devido ao descumprimento da 
ação, os servidores municipais in-
cluídos no plano geral, decretaram 
greve por tempo indeterminado, até 
que a Prefeitura cumpra a lei e faça a 
implantação da matriz salarial e pro-
gressões dos servidores como manda 
ação transitada em julgado. l

Funcionários públicos fazem protesto em frente à Governadoria nesta terça

GUINÉ EQUATORIAL

Lava Jato denuncia ex-presidente
Lula por lavagem de R$ 1 milhão

José Aldenir / Agora RN

A força-tarefa da Operação La-
va Jato em São Paulo denunciou o 
ex-presidente Lula por lavagem de 
dinheiro. A acusação formal leva-
da à Justiça Federal aponta que, 
“usufruindo de seu prestígio inter-
nacional, Lula influiu em decisões 
do presidente da Guiné Equatorial, 
Teodoro Obiang, que resultaram 
na ampliação dos negócios do grupo 
brasileiro ARG no país africano”.

Segundo a Procuradoria da Re-
pública, em troca, o ex-presidente 
recebeu R$ 1 milhão dissimulados 
na forma de uma doação da empresa 
ao Instituto Lula.

Para o Ministério Público Fede-
ral, não se trata de doação, mas de 
pagamento de vantagem a Lula em 
virtude do ex-presidente do Brasil 
ter influenciado o presidente de ou-
tro país no exercício de sua função. 
Como a doação feita pela ARG seria 
um pagamento, o registro do valor 

como uma doação é ideologicamen-
te falso e trata-se apenas de uma 
dissimulação da origem do dinheiro 
ilícito, e, portanto, configura crime 
de lavagem de dinheiro.

A defesa do ex-presidente afir-

mou em nota que a acusação foi 
construída com base na retórica. O 
texto pede que a Justiça rejeite a 
denúncia por não considerar que há 
justa causa em abrir uma nova ação 
penal, que chama de frívola. l

Defesa de Lula afirmou que a acusação foi construída com base na retórica

SECRETARIADO

Fátima define 
comandante-geral
dos Bombeiros

A governadora eleita do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
confirmou nesta segunda-feira o 
novo comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros. Quem assumirá o posto 
é o coronel Luiz Monteiro da Silva.

Em seu perfil nas redes sociais, 
Fátima Bezerra comentou a respeito 
do novo auxiliar do Governo. 
“Reúne os critérios necessários para 
a função estratégica, é um grande 
quadro do CBM e cumprirá a missão 
com dedicação e compromisso”, 
declarou. l

José Aldenir / Agora RN

Coronel Luiz Monteiro da Silva
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Transição espera ter panorama das 
finanças do RN até janeiro de 2019

FUTURO GOVERNO 

José Aldenir / Agora RN

Equipe responsável pela mudança do atual para o próximo governo, de Fátima Bezerra, começou a 
analisar nos últimos dias os relatórios técnicos sobre as finanças da gestão Robinson Faria (PSD)

A equipe de transição indicada 
pela governadora eleita do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
espera ter um panorama sobre a 
situação financeira e administrativa 
do Estado até a segunda quinzena 
de dezembro. O grupo trabalha para 
evitar vazamentos de informações 
ou possíveis declarações polêmicas 
dos integrantes, algo que pode gerar 
desgastes com o atual governo, de 
Robinson Faria (PSD).

Segundo um dos responsá-
veis por coordenar os trabalhos da 
mudança de gestão, o economista 
Raimundo Alves Junior, os relató-
rios técnicos sobre as finanças do 
governo Robinson Faria começaram 
a chegar nos últimos dias. “Estamos 
começando a receber a maior parte 
dos relatórios solicitados. Há mui-
ta coisa que precisamos apurar e 
entender melhor. Não temos ainda 
uma posição concreta sobre a atual 
situação do Estado”, diz ele.

Ele afirma que o resultado fi-
nal da situação financeira e admi-
nistrativa do Rio Grande do Norte 
será concluída apenas em janeiro 
de 2019. A expectativa é de que os 
trabalhos da transição sigam ainda 

no começo do próximo ano. “Vamos 
trabalhar até depois da posse [em 1° 
de janeiro]. A ideia é continuar com 
o processo, pois este trabalho é como 
comprar um carro. Você olha, olha, 
olha…, mas só vai ter alguma noção 
da qualidade quando começa a diri-
gir”, compara.

Raimundo afirma que, até o mo-
mento, o atual Executivo tem forne-
cido todas as informações solicitadas 
pela equipe de transição, sem impe-
dimentos. A justificativa na demora 

é que os pedidos envolvem prazos e 
um grande volume de dados, o que 
implica na lentidão dos estudos da 
transição governamental.

Raimundo Alves, que trabalhou 
como assessor parlamentar da se-
nadora Fátima Bezerra, atua no 
“triunvirato” que coordena a tran-
sição do governo do Rio Grande do 
Norte. Ele divide as tarefas com o 
vice-governador eleito Antenor Ro-
berto, que é procurador do Estado, e 
com o economista Jean-Paul Prates, 

que vai assumir em 2019 a cadeira 
de Fátima Bezerra no Senado, já que 
era o primeiro suplente.

Atualmente, as atenções da 
equipe de transição estão voltadas 
para o Orçamento Geral. “Estamos 
comparando o texto com o que foi 
executado este ano. Temos discutido 
a questão com o deputado estadual 
Fernando Mineiro (PT), que é o rela-
tor da lei orçamentária, para termos 
um projeto mais próximo do que 
queremos antes de ser apreciado na 
Assembleia Legislativa”, detalha.

Para o início do próximo ano, a 
meta do futuro governo é definir um 
calendário de pagamentos do funcio-
nalismo. A atual gestão sofre com di-
ficuldades de fechar a folha dos ser-
vidores. A primeira missão do futuro 
governo, segundo Raimundo Alves, 
será o pagamento do mês de dezem-
bro dos servidores. “Deveremos ficar 
com essa tarefa [com o pagamento 
da folha salarial de dezembro], mas 
não vamos opinar sobre situações 
do atual governo. Estamos solici-
tando informações e analisando. O 
que ficar de saldo ou de débito será 
assumido pela governadora Fátima 
Bezerra”, finaliza. l

Equipe de transição atuando no Centro Administrativo do Governo do Estado

Ministério Público recomenda 
reprovar contas de Natália

CAMPANHA

Elpídio Júnior / CMN

A Procuradoria Regional Eleitoral 
do Ministério Público Federal (MPF) 
no Rio Grande do Norte recomendou 
à Justiça nesta segunda-feira, 26, a 
reprovação das contas da vereadora 
de Natal e deputada federal eleita 
Natália Bonavides (PT).

O pedido foi motivado pelo pare-
cer técnico do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-RN) que acusou indícios 
de utilização de “laranja” (pessoa na 
linha da miséria, beneficiária do pro-
grama Bolsa Família) para ocultar a 
verdadeira origem de valores doados.

Além disso, o parecer do Tribunal 
identificou a presença de um doador 
que, segundo dados da Secretaria da 
Receita Federal, já está morto.

Na recomendação, a procuradora 

Cibele Benevides também solicitou a 
instauração de um inquérito policial 
para apurar o caso. A defesa da depu-
tada eleita afirma que as inconsistên-
cias aconteceram por causa de erros 
em preenchimento de documentos. l

Vereadora de Natal Natália Bonavides

SEGUNDOS
EM QUINZE

Diplomação dos eleitos 
será em 19 de dezembro
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-
RN) confirmou para o dia 19 de 
dezembro a diplomação dos eleitos 
no pleito de 2018 no Rio Grande 
do Norte. A solenidade acontece a 
partir das 16h, no Teatro Riachuelo. 
Serão diplomados 40 eleitos para 
os cargos de governador (Fátima 
Bezerra, foto), vice-governador, 
senadores, suplentes, deputados 
federais e estaduais.

José Aldenir / Agora RN

JUDICIÁRIO

Temer libera reajuste 
dos ministros do STF,
e Fux revoga auxílio

O presidente Michel Temer 
sancionou o reajuste para ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF). 
Com isso, o ministro Luiz Fux revogou 
o auxílio-moradia (de R$ 4,3 mil) 
para juízes, integrantes do Ministério 
Público, Defensorias Públicas e 
tribunais de contas.

O reajuste para ministros do 
STF, de R$ 33 mil para R$ 39 mil, 
foi aprovado no Senado no dia 7 
de novembro. Temer tinha até esta 
semana para sancionar ou vetar.

Segundo estimativa feita por 
consultorias da Câmara e do Senado, 
o reajuste para ministros do Supremo 
terá um impacto de R$ 1,375 bilhão 
nas contas da União em 2019. l
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JOAQUIM PINHEIRO

A governadora eleita, Fátima Be-
zerra, tem sido prudente nas suas de-
cisões, notadamente no que se refere 
à escolha dos seus auxiliares. Ela sabe 
que o sucesso de qualquer gestor pú-
blico depende fundamentalmente da 
qualidade e competência dos asses-
sores. Nas últimas indicações feitas 
para o setor de segurança pública, a 

governadora interpretou o sentimento 
popular, que exige perfis de conduta 
ilibada, competência, conhecimento 
técnico e sensibilidade política. Refi-
ro-me aos coronéis Francisco Araújo 
(da reserva), para a Secretaria de Se-
gurança Pública, e Alarico Azevedo (da 
ativa) para o Comando Geral da Polí-
cia Militar, além de Ana Cláudia, para 

Bons nomes

Leitura rápida1

Delegada Geral da Polícia Civil. São 
profissionais comprovadamente com-
petentes, que poderão dar uma boa 
contribuição ao futuro governo. Citaria 
também, como fator positivo, a perma-

nência do Secretário de Administração 
Penitenciária, Mauro Albuquerque, que 
mudou completamente os presídios 
adotando normas de conduta em todas 
as unidades prisionais.

>> Insucesso eleitoral
Jacó Jácome, deputado estadual evan-
gélico que não conseguiu sua reeleição, 
garante que não será candidato a 
vereador em Natal em 2020. Disse que 
continuará apoiando o primo, Érico 
Jácome. 

>> Fiscal exemplar
Morreu Romeu Carlos Limeira, agente 
fiscal exemplar, que durante vários 

anos prestou bons serviços na antiga 
Coletoria Estadual de Nova Cruz. 
Romeu, tinha como marca da sua per-
sonalidade, o trabalho, a competência e 
a honestidade.   
   
>> Bastidores da política
Renato Dantas, ex-vereador em Natal, 
está escrevendo um livro. Fará um 
relato da sua passagem na vida pública 
e bastidores da política partidária.   

ANP tenta burlar lei para 
beneficiar atravessadores

Em defesa dos atravessadores de combustíveis, a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) contraria recomendação do 
Cade (Conselho de Defesa Econômica), do Ministério da 

Justiça, e tenta burlar o novo Código de Processo Civil (CPC) 
para impedir que usinas vendam etanol direto aos postos, como 
autorizou o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5). A 
explicação é técnica: a tentativa é obter “efeito suspensivo” para 
apelação de sentença que confirmou liminar, em medida cautelar.

>> Lobby poderoso
Acatando a manobra da ANP, 
a Justiça paralisaria a eficácia 
da decisão para beneficiar 
distribuidoras e prejudicar os 
consumidores.

>> A regra é clara
A ANP ignorou os questionamentos 
da coluna sobre a burla ao artigo 
1.012 do novo CPC, que não permite 
efeito suspensivo nessa hipótese.

>> Desrespeito à Justiça
A regra do CPC que a ANP tenta 
burlar representa uma conquista 
do Judiciário, destinada a 
agilizar processos e dar eficácia 
às decisões. 

>> Apenas atravessadores
A ANP obriga produtores a entregar 
todo etanol, gasolina e diesel às 
distribuidoras, que os revendem pelo 
dobro do preço aos postos.

>. Reino da Carochinha
Quem viu a cena certa 
vez, em Brasília, durante 
a visita oficial do atual rei 
da Espanha, poderia jurar 
que ao ser apresentado a 
Dom Felipe de Bourbon, 
então príncipe de Astúrias, 
o presidente da Câmara 
sussurrou para Sua Alteza, 
apresentando-se:
- Dom Severino Cavalcanti, 
rei de Astúcias...

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““Pessoas não são 

commodities”
Luiz Henrique Mandetta, futuro 

ministro da Saúde sobre médicos 
cubanos explorados

>> Petrobras entre as mais 
ineficientes do mundo
Apesar do monopólio e da 
política de preços criminosa 
adotada em julho de 2017, 
preestabelecendo reajustes 
quase diários no preço ao 
consumidor, o desempenho 
da estatal Petrobras é um dos 
piores do mundo, comparado 
ao de petroleiras em condições 
privilegiadas bem parecidas. 
Hoje, a Petrobras tem valor 
de mercado equivalente a 20% 
do valor da China Petroleum 
& Chemical Corporation, por 
exemplo. 

>> Perde até dos russos
O valor de mercado da 
petroleira brasileira equivale, 
atualmente, a cerca de metade 
do valor da concorrente russa 
Gazprom.

>> Lucro bem modesto
A Petrobras divulgou lucro de 
R$6,6 bilhões no 3º trimestre. 
A chinesa e russa lucraram 
R$32,5 bilhões e R$ 14,4 
bilhões, respectivamente.

>> Sem comparação
Privadas, sem monopólio 
e, no máximo, um terço dos 
funcionários, Shell, BP, Exxon 
e Chevron faturam e lucram 
mais que a Petrobras.

>> Adoram grana fácil
Pelas contas do Dieese, o 
imposto sindical representava 
80% do faturamento de 
sindicatos e centrais sindicais. 
E de sindicalistas pilantras 
e mortadelas, faltou dizer. 
Querem a volta desse absurdo.

>> CNC blindada
O artigo 16 da lei orgânica do 
Tribunal de Contas da União 

prevê até a emissão de certidão 
de inelegibilidade e inabilitação 
para função pública contra gestor 
público de contas rejeitadas. 
Mas declinou de fazê-lo no caso 
da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC).

>> Arma como herança
A Comissão de Segurança Pública 
da Câmara aprovou projeto do 
deputado Major Olimpio (PSL-
SP), que garante o direito a posse 
e propriedade da arma de fogo 
recebida como herança.

>> Mais que dobrou
O PT & puxadinhos decretaram 
o “caos”, após o Brasil abandonar 
a exploração dos médicos pela 
ditadura de Cuba. Mas, três dias 
depois, o programa já contava 
com 17,5 mil médicos substitutos. 
Brasileiros.

Lucio Bernardo Jr./Câm
ara dos Deputados
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Governo diz que tomará medidas para 
evitar novos ataques a embarcações

OCEANO PESCA I

José Aldenir / Agora RN

Subsecretário estadual de Pesca e Aquicultura, Antonio-Alberto Cortez, avalia que o incidente com 
embarcação chinesa é “um ato de extrema de agressão”; prejuízo do ataque chega a R$ 500 mil 

Após o acidente envolvendo um 
barco pesqueiro potiguar e uma 
embarcação chinesa na semana 
passada, o subsecretário estadual 
de Pesca e Aquicultura, Antonio-Al-
berto Cortez, anunciou que o Gover-
no do Rio Grande do Norte tomará 
medidas para evitar novos ataques a 
embarcações potiguares.

Para Albeto Cortez, o pânico 
sentido pelos tripulantes do Oceano 
Pesca I impediu que eles tivessem a 
frieza para coletar provas que pudes-
sem colaborar nas investigações. 

“Já estão sendo discutidos modos 
de, pelo menos, se precaver e regis-
trar mais efetivamente qualquer 
tentativa de agressão. Quando a 
embarcação chinesa foi atacá-la, a 
tripulação entrou em pânico. Nin-
guém teve condições de registrar o 
acontecido”, explicou.

De acordo com o subsecretário, 
trata-se de “um ato de extrema de 
agressão” e é um problema que “não 

pode ser esquecido ou ficar impune. 
No que depender do Governo do Es-
tado, os profissionais da pesca terão 
apoio para continuar exercendo suas 
atividades com mais segurança”. 
Antonio-Alberto Cortez avaliou que, 
no momento, apesar dos estragos na 

embarcação representarem um pre-
juízo de R$ 500 mil, o maior dano foi 
psicológico.

“É a primeira vez que vejo isso 
acontecer desde que assumi como 
subsecretário. Isso é muito negativo 
para o mercado interno. Nem tanto 

pelas vendas, mas por afetar a psi-
que dos pescadores de outras em-
barcações. Quando os outros pesca-
dores em alto-mar souberam do que 
estavam acontecendo, ficaram com 
medo e receosos, querendo voltar. Is-
so é um precedente que jamais pode 
voltar a ocorrer. O prejuízo imediato 
é muito mais de ordem emocional 
para quem atua na área”, analisou o 
subsecretário.

Após o retorno do Oceano Pesca 
I a Natal no último sábado, 24, um 
inquérito foi aberto na Capitania 
dos Portos. Após sua finalização, a 
expectativa é de que os resultados 
sejam entregues à empresa dona 
da embarcação, para que ela possa 
tomar medidas junto às autoridades 
competentes, como o Ministério das 
Relações Exteriores e a Comissão 
Internacional para a Conservação 
dos Tunídeos do Atlântico (Icaat). O 
prazo para a conclusão do inquérito 
é de 90 dias. l

Barco potiguar Oceano Pesca I foi atacado em alto-mar no último dia 23

RECURSOS

Secretaria de Segurança terá R$ 84 
milhões para financiamento em 2019

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria Estadual de Segu-
rança Pública e Defesa Social (Sesed) 
terá uma verba de R$ 84 milhões 
para o início dos trabalhos em 2019. 
O futuro gestor da pasta, o coronel 
Francisco Canindé de Araújo Silva, 
ex-comandante da Polícia Militar, 
pretende utilizar os recursos para 
fortalecer a integração das forças pú-
blicas no combate da criminalidade.

O dinheiro é oriundo de convênio 
com o Governo Federal. O montante 
será dividido entre a Polícia Militar, 
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e 
do Instituto Técnico-Científico de 
Perícia (Itep). Segundo a atual titu-
lar da pasta de Segurança, a dele-
gada Sheila Freiras, o Ministério da 
Segurança Pública está analisando 
os projetos enviados pelo governo do 
Estado. “Os recursos só chegarão no 
início de 2019”, diz ela.

Ainda de acordo com Sheila Frei-
tas, o sucessor dela na pasta de se-

gurança irá receber os relatórios téc-
nicos, além dos projetos e processos 
da secretaria ainda estta semana. 
Segundo o ex-comandante da PM, 
que atualmente é responsável pela 
segurança institucional da Assem-

bleia Legislativa, ainda é prematuro 
definir ações de planejamento para 
a pasta. Ele aguarda as informações 
prestadas pelo atual governo para 
traçar um diagnóstico mais concreto 
sobre o setor. l

Dinheiro será utilizado para fortalecimento das forças de segurança no RN

SEGUNDOS
EM QUINZE

Aves silvestres são 
resgatadas em Natal
A Guarda Municipal do Natal 
(GMN) conseguiu resgatar 97 
aves silvestres que estavam sendo 
comercializadas ilegalmente na 
feira livre do bairro de Cidade da 
Esperança, zona Oeste da capital. 
Entre as várias espécies resgatadas 
no último domingo, 25, foram 
identificados dois tucanos, que 
são aves silvestres provenientes 
das florestas das américas do Sul 
e Central. O comercio, criação e 
captura de animais silvestres é 
crime nos termos da Lei 9.605/1998, 
e que podem resultar em multas 
que variam de R$ 500 a até  R$ 5 
mil  por animal encontrado.

Semdes / Divulgação
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Fruticultura potiguar espera melhor 
ambiente para os negócios em 2019

PANORAMA

José Aldenir / Agora RN

Câmbio está favorável e, junto com o otimismo moderado, o cenário para as negociações melhora, 
principalmente por conta da abertura do mercado chinês para a importação de frutas potiguares

O presidente da Associação Bra-
sileira dos Produtores e Exportado-
res de Frutas e Derivados (Abrafru-
tas), Luiz Roberto Barcellos, maior 
exportador de frutas do Rio Grande 
do Norte, destacou que este ano as 
exportações devem manter a cifra 
dos US$ 120 milhões, mas deixou 
claro que o ambiente de negócios pa-
ra 2019 está melhor na comparação 
com este ano.

Para Barcellos, que também 
preside o Comitê Executivo do Rio 
Grande do Norte (Coex), o câmbio 
está favorável e, junto com o otimis-
mo moderado, o cenário para nego-
ciações melhora, principalmente por 
conta da abertura do mercado chinês 
no setor de fruticultura. “Mudanças 
de governo sempre trazem otimis-
mo. Acredito que 2019 será um ano 

melhor no ambiente dos negócios”, 
disse Barcellos.

Outros fatores que levam o setor 

de fruticultura ao otimismo estão 
relacionados ao aumento de deman-
da em toda a Europa, o que inclui a 

parte oriental – com destaque para 
a Rússia -, além da América do Sul 
e Oriente Médio. Por enquanto, o 
cenário mais difícil continua sendo 
a América do Norte, por conta da 
sobretaxa de 28% cobrada para o 
produto brasileiro, no caso, melão e 
melancia.

Barcellos acredita que, em 2019, 
haverá uma transformação nos ne-
gócios com um ambiente liberal, que 
é o preferido dos empresários. Sobre 
o Rio Grande do Norte, Barcellos 
disse que espera uma melhoria nas 
contas públicas. “A governadora 
[eleita, Fátima do Bezerra] tem feito 
boas sinalizações e também espera-
mos que a arrecadação aumente por 
causa da elevação da produção, e não 
pelo aumento de tributos”, explicou 
Barcellos. l

Plantação de melão na Agrícola Famosa, em Mossoró, na região Oeste do RN

FACILIDADE

Indústria de reciclagem cria aplicativo 
para destinação correta de resíduos  

José Aldenir / Agora RN

O presidente do Sindicato das 
Indústrias de Reciclagem e Des-
cartáveis do Rio Grande do Norte 
(Sindirecicla-RN), Roberto Serquiz, 
informou que os associados lança-
rão, no início do próximo ano, um 
aplicativo com o objetivo de facilitar 
o contato direto entre o gerador do 
resíduo e a indústria. “Queremos 
estabelecer este link. O aplicativo 
funcionará nos sistemas Android e 
Ios”, relata.

De acordo com o empresário, tra-
ta-se de um trabalho de paciência de 
registros de smartphones. Serquiz 
também anunciou que, em fevereiro, 
será lançado – no município de Arez 
– um plano piloto com uma unidade 
de resíduo. “Faremos um trabalho 
de educação ambiental e o material 
para recolher o material reciclado se-
rá enviado às escolas e pontos estra-
tégicos na cidade”, explicou Serquiz. 
A ideia é despertar a comunidade e 
depois implantar os pontos de reco-
lhimento em outros municípios.

O Sindirecicla é um sindicato 
com apenas três anos de atuação. 

Hoje, o setor gera cerca de dois mil 
empregos formais. No Rio Grande 
do Norte, a reciclagem industrial 
começou com oito empresas e hoje se 
encontra com 28. Em Natal, apenas 
2% do lixo recebe coleta seletiva, o 
que significa uma ampla possibilida-
de de crescimento.

Por meio das empresas ligadas 
ao Sindirecicla, hoje são produzidos 

– no segmento de plástico – mesas, 
cadeiras, caixas, sacos e sacolas. Há 
três indústrias que trabalham com 
resíduos de construção civil, que 
exportam o ferro e o cabo reciclado 
para a Europa, Ásia e países da 
América Latina. “Há mais empresas 
de reciclagem utilizando o Porto de 
Natal do que se imagina”, reforçou 
Roberto Serquiz. l

Em Natal, apenas 2% do lixo recebe coleta seletiva, afirma Roberto Serquiz

SEGUNDOS
EM QUINZE

Municípios potiguares 
discutem mapas turísticos
O Encontro dos Municípios do 
RN acontece nesta terça-feira, 
27, a partir das 8h na Escola de 
Governo, no Centro Administrativo. 
O seminário, organizado pela 
Secretaria Estadual de Turismo, 
apresentará e discutirá, entre 
outros assuntos, o Programa 
de Regionalização do setor, o 
Programa + Turismo (programa 
de financiamento aberto ao setor 
público e privado) e os novos 
critérios para ingressar no Mapa do 
Turismo Brasileiro. 
O Seminário terá início às 8h com 
o credenciamento e apresentação 
de abertura pelo secretário Manuel 
Gaspar às 8h30. O Encontro 
é aberto à imprensa e aos 
empresários do setor, além do poder 
público e privado.

José Aldenir / Agora RN
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 008/2018

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do 
Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-
33, por sua Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria 03/Presiden-
te/2018, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2018, 
tipo Menor Preço global, para contratação de empresa responsável pela Locação de Retroesca-
vadeiras com operadores, declarando a empresa CAMARGO & CAMARGO ENGENHARIA E 
INCORPORAÇÃO LTDA, vencedora do referido certame licitatório. Natal (RN), 26 de novembro 
de 2018. Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira.

ASSEMBLÉIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA
 O Presidente do SINEC-RN Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros, de Previdên-

cia, de Capitalização e de Resseguros do Estado do RN, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca as Empresas Corretoras de Seguros, de Previdência, de Capitalização e de Ressegu-
ros do Estado do RN, a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na 
sede do SINEC-RN, situada à Av. Prudente de Morais nº3857 – Shopping Center Natal Sul, loja 
52 – Lagoa Nova - Natal/RN, no dia 05 de Dezembro de 2018, às 18h30min em 1ª convocação 
e às 19h em 2ª convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:  1) Convenção Coletiva 2019;  2) Taxas associativa e confederativa 
2019 ;  3) Anuidade sindical 2018 ;  4)  Assuntos sobre destinação do imobilizado.

Natal, 27 de novembro de 2018
Romer Alves Torres - Presidente

ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA
 O Presidente do SINEC-RN Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros, de Previ-

dência, de Capitalização e de Resseguros do Estado do RN, no uso de suas atribuições esta-
tutárias, convoca as Empresas Corretoras de Seguros, de Previdência, de Capitalização e de 
Resseguros do Estado do RN associadas, a participarem da Assembléia Geral Ordinária, que 
será realizada na sede do SINEC-RN, situada à Av. Prudente de Morais nº3857 – Shopping 
Center Natal Sul, loja 52 – Lagoa Nova - Natal/RN, no dia 05 de Dezembro de 2018, às 18h em 
1ª convocação e às 18h30min em 2ª convocação, com qualquer número de presentes, para 
deliberarem sobre a ORDEM DO DIA:   - Apreciação e votação da previsão orçamentária 2019.

Natal, 27 de novembro de 2018
Romer Alves Torres  -  Presidente

Simaria conta como doença a 
ajudou: “Fez um bem danado”

APRENDIZADO

Paolo Paes

Cantora sertaneja trata uma tuberculose ganglionar, mas não reclama pela
doença. Simaria agradece e diz que “tem feito um bem danado” para ela

Dificuldade no dicionário de Si-
maria tem a ver com aprendizado. 
A sertaneja, que está confirmada 
como técnica da nova temporada 
do The Voice Kids Brasil ao lado da 
sua irmã, Simone, passou por mo-
mentos delicados neste ano. A can-
tora trata uma tuberculose ganglio-
nar, mas não reclama pela doença. 
Pelo contrário! Simaria agradece e 
diz que “tem feito um bem danado” 
para ela.

“Eu tenho visto tantas coisas, 
tenho enxergado tantas coisas de 
formas diferentes. Eu só quero 
agradecer a Deus por ter me per-
mitido viver essa enfermidade e por 
estar aprendendo tantas coisas com 
ela”, conta Simaria.

Simone também não esconde 
a dificuldade passada ao tocar no 

assunto, mas mostra o seu caracte-
rístico bom humor ao falar da irmã. 
“Como ela falou, foi um ano muito 

bacana. É claro que tivemos esse 
imprevisto no caminho, fiquei de-
sempregada”, brinca.  l

Simaria (dir.) ao lado da irmã: “Tenho enxergado coisas de formas diferentes”

PENSÃO DO FILHO

Wesley Safadão comenta disputa 
judicial com a ex: “Maior decepção”

Instagram / Reprodução

Wesley Safadão comentou as 
polêmicas envolvendo sua família 
em entrevista ao “Fofocalizando” 
nesta segunda-feira, 26. Segundo 
ele, a relação com Mileide Mihaile - 
ex-mulher que organizou uma festa 
de aniversário para Yhudy, filho 
mais velho do cantor, antes de o me-

nino comemorar a nova idade com o 
cantor - ficou estremecida desde que 
ela recorreu à Justiça por conta da 
pensão do herdeiro. 

“A maior decepção que eu tive foi 
ela ter ligado a minha paternidade 
e mesquinharia”, disse o artista. 
Questionado se via as atitudes dela 

como premeditadas, ele ponderou: 
“A gente não pode obrigar... Eu não 
quero enxergar como maldade... Eu 
sei o erro que cometi, mas não justi-
fica o que foi feito. Não quero o mal 
dela e espero que ela não queira o 
meu mal. O que a gente tem que ter 
é um respeito”. l Cantor posa com o filho no Instagram

CEGONHA

Graciele quer 
engravidar de Zezé di 
Camargo em 2019

Graciele Lacerda não esconde 
o desejo de viver a maternidade. 
Após congelar alguns óvulos, a 
empresária decidiu ter um filho de 
Zezé Di Camargo em 2019.

Apesar de ter feito vasectomia 
a pedido de Graciele, Zezé fez 
o congelamento de sêmen e já 
havia declarado em entrevista que 
a opção de ter um bebê era da 
mulher: “Essa escolha é totalmente 
dela. Como eu tenho filhos e o 
sonho de toda mulher é ser mãe, 
não posso ser egoísta de negar 
isso. Como dei liberdade, ela tem a 
opção da escolha”. l

Instagram / Reprodução

Cantor congelou os óvulos
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

““Alguns infinitos 
são maiores que 

outros”

(John Green)

>> Super bebês. Um 
grupo de cientistas 
chineses garantem ter 
criado os primeiros bebês 
do mundo geneticamente 
modificados. A notícia 
saiu na revista americana 
MIT Technology Review. 
Os cientistas são da 
Universidade de Shenzhen 
e utilizaram uma técnica 
para deixar as crianças 
imunes a doenças como 
aids, varíola e cólera.

>> Crise global. E segue a 
desidratação da audiência da 
Rede Globo em todo o país. 
Depois da crise da afiliada 
goiana, TV Anhaguera, agora 
é a Rede Bahia que vai tirar do 
ar alguns programas nacionais, 
como o Mais Você, na tentativa 
de recuperar a audiência 
perdida para a concorrência 
local.

O último imperador italiano

Quando a censura no Brasil libe-
rou em 1979 a exibição de O Último 
Tango em Paris, o filme de Bernardo 
Bertolucci que escandalizou o mundo 
em 1972, minha geração aos vinte 
anos tinha nas paredes do quarto um 
pôster do filme 1900, feito por ele em 
1976, e se chocava no roteiro trans-
gressor de La Luna.

Quem viveu os movimentos 
estudantis do final dos anos 70, pra-
ticamente adquiriu – com uma obri-
gação ideológica – a enorme foto dos 
camponeses italianos marchando na 
cena icônica do filme 1900. Era figura 
fácil nas barracas e toalhas da galera 
que vendia souvenires cults durante 
a SBPC.

No atraso de sete anos da che-
gada no Brasil do polêmico filme 
em que Marlon Brando lubrificava 
Maria Schneider, nós consumimos 
Bertolucci nas sessões tipo cine clube 
dos centros acadêmicos. Pouco tempo 
após conferir a obra que o populari-
zou, vi Estratégia da Aranha, basea-
do em livro de Jorge Luís Borges.

Diretor, produtor, poeta e rotei-
rista, Bernardo Bertolucci abriu um 
buraco de luto nos cinéfilos quando 
sua morte foi anunciada ontem. 
Muitos fãs sequer sabiam que ele en-
frentava um câncer. Morreu em casa, 
na cidade de Roma, de insuficiência 
respiratória, como estampou o diário 
italiano La Repubblica.

Filho de um poeta e professor 
amigo do cineasta Pier Paolo Pasoli-
ni, logo cedo foi atingido pela magia 
do universo artístico, arriscando 
alguns curtas metragens com o seu 
irmão Giuseppe, estreando em 1962, 
com apenas 21 anos, dirigindo duas 
produções: A Morte (inédito aqui) e 
Antes da Revolução.

Virou auxiliar de Pasolini e deci-
diu beber na fonte de Godard e Kuru-
sawa, os também cineastas francês 
e japonês já consagrados. As refe-
rências ao cinema noir e ao realismo 
cotidiano denunciaram a inspiração 
de Bertolucci em ambos. Em 1970, 
com O Conformista, ele apresentou o 
cartão de visita ao mundo.

A trama baseada em livro de Al-
berto Moravia o ajudou dois anos de-
pois quando lançou O Último Tango 
em Paris, abrindo as portas da distri-
buição, em que pese o choque moral 
das pessoas e a censura em alguns 
países, como no Brasil de Médici e 
no Chile de Pinochet, além da Itália, 
liberado só em 1987.

Polêmicas e debates intelectuais 
à parte, Bertolucci passou a ser trata-
do como um monstro da sétima arte 
com os filmes 1900, um drama sócio-
-político da própria Itália (com Robert 
De Niro), e O Último Imperador, de 
1987, em que um garoto é tirado da 
mãe para ser rei e viver recluso numa 
cidade proibida.

Após o duplo sucesso, sua cria-
tividade explode nos anos 90 e nos 
presenteia com grandes obras, como 
O Céu que nos Protege (1990), O Pe-
queno Buda (1993), Beleza Roubada 
(1996) onde Liv Tyler brilha aos 19 
anos; e entra no terceiro milênio em 
2003 com Os Sonhadores, uma críti-
ca ao “maio 1968”.

Seu último filme, Tu e Eu, de 
2012, é um retorno ao tema de Os 
Sonhadores, uma abordagem dos 
conflitos e alienações juvenis. Em 
quase sessenta anos de militância 
cinematográfica, Bertolucci nunca 
deixou público e crítica indiferentes 
às suas obras, garantindo assim que 
jamais será esquecido.

>> Licitação suspensa. 
Uma ordem judicial paralisou 
ontem de manhã a licitação 
publicitária do governo do 
RN, atendendo a pedido da 
consultoria Plano B Marketing 
que alegou irregularidades 
no edital de convocação do 
certame. Na hora da abertura 
das propostas das agências, 
apareceu um oficial de Justiça.

>> Ódio do bem. Esse é o 
escroto termo utilizado por 
militantes fanáticos do PT e 
PCdoB para atacar nas redes 
sociais personalidades que 
pensam diferente. A nova 
vítima é a atriz Suzana Vieira, 
que não votou em Haddad. Os 
petralhas estão comemorando 
a sua tragédia pessoal num 
tratamento de leucemia.

>> A chatosfera. “O fim das 
livrarias é o fim de uma geração 
leitora. Livro é bússola do bem 
escrever. Sobram os tecladistas 
de rede social, assassinos do 
idioma, fomentadores do país 
alienado que muitos desejam 
para tripudiar sobre a ignorância 
coletiva”. As aspas são do 
jornalista Rubinho Lemos.

>> Golpe vermelho. Neste 27 
de novembro, em 1935, uma 
trama do Partido Comunista 
infiltrou agentes em alguns 
quartéis do Brasil para uma 
tomada de poder, abortada pelo 
Governo Federal. O movimento 
teve em Natal sua ação mais 
ousada, tomando o 21º Batalhão 
de Caçadores, no Centro.

>> Para lembrar. O general 
Villas Boas determinou que 
o Exército rememore hoje a 
Intentona Comunista e seus 
antecedentes e consequências, 
“para que não tenhamos 
nunca mais, irmãos contra 
irmãos vertendo sangue verde 
e amarelo em nome de uma 
ideologia diversionista”, diz o 
recado no Twitter.

Feminista chamando 
assovio de assédio, nem 

passarinho assovia pra ela.

(Bruna Garcia)

A maconha do Shaw Mendes 
apavora igual o boa noite 

Cinderela.

(Jéssica Saldanha)

Me identifico como negro pela 
ideologia de raça, apesar de 

caucasiano.

(Ernesto Alejandro)

PICARDIA NAS REDES
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...da jornalista Mônica 
Bergamo: “Haddad em 
sua primeira entrevista 
exclusiva: Elite econômica 
abriu mão de seu verniz 
para eleger Bolsonaro”;
 
...da jornalista Miriam 
Leitão: “Reajuste para o 
STF impacta orçamento 
federal e dos governos 
estaduais. É um erro. Área 
técnica recomenda o veto. 
Mas juízes são temidos, 
principalmente em um 
governo em que alguns 
líderes deverão responder a 
ações na Justiça”;
 
...do jornalista Reinaldo 
Azevedo: “Bolsonaro e os 
lobbies: Quando  o eleito 
indica membro de bancada 
temática para pasta, há 
ou não relação de troca? A 
resposta é ‘Sim’”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Insatisfação  
Ao optar pela escolha do primeiro 
nome da lista tríplice - Ana Cláudia 
-  enviada por representantes da 
Polícia Civil do RN (Adepol) para 
comandar a instituição em sua 
gestão, a governadora eleita Fátima 
Bezerra provocou um enorme 
descontentamento entre delegados da 
Polícia Civil apoiadores da petista. Isto 
porque a tal lista teria sido articulada, 
segundo o grupo, por uma notória  
crítica da governadora eleita durante 
a campanha, a atual secretária de 
Segurança do Estado e delegada da 
Polícia Civil Sheila Freitas.

>> Corte  
Falando nisso... Fonte da coluna 
com livre acesso à transição do 
novo governo garante que entre os 
ajustes administrativos que estão 
sendo estudados pela equipe - que 
já aprovou a criação da Secretaria 
Penitenciária, que será comandada 
por Mauro Albuquerque (atual 
Sejuc) - está a extinção de uma ou 
mais pastas. Justamente para que o 
orçamento  possa acomodar a nova 
Secretaria Penitenciária e alguma 
outra que possa surgir. 
A equipe de transição já estaria 
discutindo sobre onde será feito o 
‘corte’.

>> Merecida 
O ex-secretário de Saúde do 
Governo Robinson Faria (tendo 
sido cotado para o mesmo cargo no 
atual governo eleito, inclusive) e 
ex-diretor do Hospital Universitário 
Onofre Lopes, o médico cardiologista 
Ricardo Lagreca será homenageado 
no próximo dia 11 de dezembro, 
na Assembleia Legislativa do RN, 
com o título de Cidadão Norte 
Rio-grandense. A homenagem foi 
proposta pelo deputado Ricardo 
Mota.

>> Diplomação  
O presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-RN), Desembargador 
Glauber Rêgo, confirmou a data da 
diplomação dos eleitos no pleito de 
2018 no Rio Grande do Norte. Será 
dia 19 de dezembro, a partir das 
16h, no Teatro Riachuelo, localizado 
no 3º piso do Shopping Midway Mall. 
A sessão de diplomação marca a 
última fase do processo eleitoral. 
Serão diplomados quarenta 
candidatos eleitos para os cargos 
de governador, vice-governador, 
senadores, suplentes, deputados 
federais e estaduais.

Na paradisíaca praia do 
Maceió, a governadora 
eleita Fátima Bezerra ao 
lado da senadora eleita e 
aliada Zenaide Maia e do 
ex-prefeito de São Gonçalo 
e também aliado Jaime 
Calado atentos aos filmes 
exibidos na 5a Mostra de 
Cinema de São Miguel do 
Gostoso

Bruno Porpino 
registrando o mais 
novo casal do pedaço, 
blogueira fitness Lorena 
e Horácio Oliveira, da 
Pulse, durante casório 
de João Igor Cabral e 
Gabi Azevedo

Durante XXIII Seminário Nacional de Distribuição de 
Energia Elétrica, o advogado José Rossiter e Wagner 
Ferreira, assessor jurídico da Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE

A educadora física Leila Maia no Viver YBY deste 
domingo, que teve crossfit na natureza

Instagram

Cedida Cedida

Instagram

>> Resultado do desmembramento da Sejuc 
Embora não tenha aparecido entre os indicados para o primeiro 
time da Segurança Pública de Fátima Bezerra, tudo indica que a 
promotora aposentada Arméli Brennand, que faz parte da equipe 
de transição da petista, irá chefiar uma pasta que será criada com 
o  desmembramento da Sejuc.  A Secretaria Penitenciária será 
criada desse desmembramento. A outra pasta deverá ser ligada à 
Cidadania, Direitos Humanos, Pessoas com Deficiência e Minorias.



14 VARIEDADES TERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br 27.11.2018

Vitória Strada sempre foi muito 
reservada quando o assunto é sua vida 
pessoal, e desde que a novela Espelho 
da Vida estreou na Rede Globo, há bo-
atos de que ela estaria namorando seu 
colega de cena João Vicente de Castro.

Nesta segunda-feira, 26, durante 
entrevista para Matheus Mazzafera 
no Video Show, a atriz garantiu que 
está solteira.“A situação está difícil 
para mim, faz mais de um mês que eu 
não beijo”, brincou ela. l

NOVELAS

HORÓSCOPO

Você pode ter uma ótima oportunidade de 
conversar com alguém e esclarecer um assunto 
malresolvido. Sorte em jogos e sorteios. Sucesso 
garantido nas paqueras.

Os astros anunciam uma boa oportunidade de 
esclarecer uma antiga pendência. Ótima fase 
para quem vai fazer entrevistas de emprego. 
Popularidade incrível nas paqueras.

A energia da mudança continua forte para o seu 
signo. Se algo incomoda, enfrente os desafios 
e corte o mal pela raiz. Sua sensualidade está 
acentuada e vai atrair como ímã.

Vai se concentrar na carreira e nas 
oportunidades de se promover no que faz. 
Também pode faturar uma grana extra num 
golpe de sorte: faça sua fezinha. 

Você deve se unir aos colegas e trabalhar em 
equipe para cumprir as metas em comum. Hora 
de conquistar mais estabilidade no emprego. 
Papos e encontros animados na paquera.

Vários astros vão agir a seu favor e prometem 
realçar os pontos fortes do seu signo. Aproveite 
para buscar um futuro melhor. Negócio de 
família pode ser lucrativo. 

Pode aumentar seus ganhos com horas extras 
ou até com um segundo emprego. Dê atenção 
à saúde: que tal um check-up? Namoro com 
alguém de outra cidade recebe bons estímulos.

O céu indica uma fase de mudanças. Encare os 
problemas e vença os desafios. Corte de uma 
vez tudo que atrapalha sua vida. A dois, resolva 
uma crise com diálogo e franqueza.

A sorte vai favorecer todos os setores da sua 
vida. Se deseja mudar de emprego ou ter mais 
estabilidade no trabalho, é hora de arregaçar as 
mangas. Atração por colega pode ficar irresistível.

Seu espírito inovador vai falar ainda mais alto 
nesta fase. Chegou a hora de investir em seus 
projetos e transformar ideias em realidade. Boa 
sintonia com amigo(a) pode render um romance.

Você vai priorizar a carreira e não medirá esforços 
para mostrar o seu valor no trabalho. Terá ótimas 
ideias. Respeite a sua saúde. Capriche no visual, 
pois vai se destacar na paqueras.

Você vai produzir mais no emprego se puder 
se isolar num canto tranquilo. Boa fase para 
colocar em prática um antigo projeto ou 
realizar um sonho. 

Laura chega a Serro Azul. Sóstenes pede que Gabriel converse com a ex-noiva antes de se relacionar com Luz. 
Os guardiães se reúnem na prefeitura e Egídio diz a Aranha para examinar Gabriel. Valentina chega a Serro Azul. 
Robério avisa a Sampaio sobre a chegada de Laura à cidade.

 O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Cris conta para Dalton sobre suas viagens no tempo. Lenita confirma a Alain que roubou as fotos do computador 
de Isabel. A Guardiã entrega a chave da casa de Julia para Cris. No passado, Dora facilita o encontro de Cris/Julia 
com Danilo. Bola repreende Solange e Emiliano pela discussão durante o ensaio. 

ESPELHO DA VIDA

Cesária bebe a xícara de chá que Agnese preparou para Marocas, deixando a governanta frustrada. Betina 
conta a Helen que Emílio a ameaçava. Florêncio e Barão desconfiam que Teófilo tenha desviado dinheiro do 
caixa. Cesária sente um mal-estar. 

O TEMPO NÃO PARA

“Mais de um mês que não 
beijo”, afirma Vitória Strada

FÉRIAS
Instagram / Reprodução

Atriz sempre foi muito reservada quando o assunto é sua vida pessoal

PASSATEMPO
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EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. A doutora Daniella Paraíso Guedes Pereira, 
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, a forma de lei etc. FAZ SABER a todos 
quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias, que, pelo 
presente fica CITADA a pessoa de MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA E SILVA, inscrita no CPF/MF  
sob o nº 136.512.158-57, portadora do RG nº 25.392.161-2/SSP/SP, anteriormente residente e 
domiciliada  na Rua Aeroporto 2 de Julho, 273, Emaús, Parnamirim/RN, CEP 59149-316, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos 
e termos da Ação de Procedimento Ordinário nº 0116826-26.2013.8.20.0001, proposta por Banco 
Bradesco Financiamentos  S/A, contra a referida acima, por todos atos e termos da referida ação, cuja 
a cópia inicial encontra-se nessa Secretaria a disposição dos interessados, para, querendo, 
APRESENTAR A DEFESA QUE TIVER, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ciente que não o 
fazendo dentro do prazo estabelecido, se presumirão aceitos por verdadeiros os fatos articulados 
pelo(a) autor(a) (344,CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado, curador especial (art. 
257, inciso IV, CPC). DADO E PASSADO nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do 
Norte, no primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (1º,11,2018). Eu, Francisco 
Nelson Duda da Rocha, Técnico Judiciário da 3ª Vara  Cível, conferi, subscrevi e vai assinado pela 
M.Mª. Juíza. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A K GOMES ME, CNPJ: 28.653.163/0001-92, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão 
da Licença de Regularização de Operação Nº 2018-123473/TEC/LRO-0150, com validade até 
09/11/2020, para uma Indústria que realiza atividade de beneficiamento de Sal Marinho, localiza-
da na Rodovia RN 012, S/N, Zona Rural, Grossos/RN.  CEP: 59.675-000

ANTONIA KALIANE GOMES
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS, CNPJ 09.205.439/0001-25, torna públi-
co que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA uma Licença de Alteração, para uma empresa que realiza limpeza 
de fossas com estação de tratamento, localizada na Rodovia BR 110, Sítio Gregório, S/N, Zona 
Rural, Mossoró/RN, CEP: 59600-000.

MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS
 Proprietário

CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA

ALYSSON KLEBER BESSA FILGUEIRA, CNPJ Nº 30.813.643/0001-15, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia, nº 2018-126207/TEC/LP-0125, com validade até 26/10/2020, para um 
Posto revendedor de combustível, localizado na Faz. Sítio Mira Selva, BR 405, s/n, Zona Rural, 
CEP:59795-000, Felipe Guerra /RN.

ALYSSON KLEBER BESSA FILGUEIRA  
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Anderson José Brilhante Faheina de Souza, CPF.: 028.513.494-90, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte – IDEMA o pedido de Reno-
vação de Licença Simplificada para a Produção e Processamento de Cana-de-Açúcar, em área 
de 201,84 ha de lavoura e 176 m2 de área construída, localizada na Fazenda Jardim, Zona Rural, 
s/n, 59582-000, Pureza, Rio Grande do Norte.

Anderson José B. Faheina de Souza
Eng. Agrônomo

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A CLARO S/A, CNPJ n° 40.432.544/0102-90, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA do empreendimento Estação de Telefonia Móvel – Site Repetidos (RNJMHR1), 
localizada no Sítio Timbaúba - Cachoeira do Cavalcante, s/n – Zona Rural – Timbaúba dos Ba-
tista/RN - CEP 59.320-000.

Elizabeth Amaral - IMPLANTAÇÃO

PEDIDO DE  LICENÇA  OPERAÇÃO

CLAUDIO MARQUES DA SILVA, CPF: 638.649.084-34, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença de Operação, para Transporte de Cargas Perigosas -GLP, 15,46ton, Localizado Rua 
Severino José de Souza, 90, Florânia-RN.

CLAUDIO MARQUES DA SILVA 
PROPRIETARIO

LICENÇA AMBIENTAL

A LS – ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 16.836.323/0001-
50,  torna público, conforme resolução CONAMA No 237/97, que requereu junto à SEMURB 
em 18/09/2018 através do Processo Administrativo: 028151/2018-71 a Licença Ambiental de 
Operação para funcionamento de um Residencial multifamiliar Jardins do Potengi, com área 
construída de 871,46m2 em um terreno de 2.175,72m2, situado na Av. Esdras César da Silva, 
2160 - Potengi, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05(cinco) dias para solicitação de 
qualquer esclarecimento.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

À NEW ENERGY OPTIONS GERAÇÃO DE ENERGIA S.A, CNPJ 04.245.220/0001-36, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte Licença:

• Renovação de Licença de Operação - RLO da Linha de Transmissão de 230 kv com 
extensão de 89 km, repassando nos municípios de Assú, Itajá, Ipanguaçu, Afonso Bezerra, Alto 
do Rodrigues, Pendências, Macau e Guamaré/RN.

Edésio Alves Nunes Filho
Presidente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 
10.797.331/0001-58 torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentá-
vel e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a RLO para Transportes de Carga Perigosas, 
localizado na Rua Av. Wilson Rosado, s/n, Bairro Abolição, CEP: 59.612-625, Mossoró/RN.

SÉRGIO LEITE DE SOUSA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

Pacific Hydro Energia do Brasil LTDA., inscrita no CNPJ: 05.117.355/0002-60, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia (LP) para o Complexo Eólico Paraíso Farol, localizado na zona rural do 
município de Touros/RN.

Leandro Ribeiro Alves da Silva
Diretor
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Presidente do ABC elege equilíbrio 
financeiro como meta para 2019

PRIORIDADE

José Aldenir / Agora RN

Eleito no domingo para mandato de três anos, Fernando Suassuna destacou metas à frente da 
diretoria do clube; captação de novos sócios-torcedores será colocada como prioridade no marketing

Rodrigo Ferreira
Repórter

Eleito novo presidente do ABC 
para o triênio 2019-2021, o conse-
lheiro e médico Fernando Suassuna 
concedeu entrevista coletiva nesta 
segunda-feira, 26, para falar pela 
primeira vez como mandatário al-
vinegro. Ao lado do técnico Ranielle 
Ribeiro, do agora ex-presidente Pau-
lo Tarcísio e do executivo de futebol 
Giscard Salton, destacou que a prin-
cipal meta da sua gestão será equili-
brar o clube financeiramente.

“O ABC hoje é dono de uma dívi-
da muito grande, que vem causando 
problemas para as administrações. 
Nossa gestão vai buscar sanar esses 
valores primeiramente angariando 
recursos e em seguida executando 

um planejamento que já vem sendo 
feito. Temos exportado muitos atle-
tas que renderam e ainda vão render 

recursos para o clube. 2019 promete 
ser um ano muito positivo e a gente 
vai trabalhar para alcançar esse 

equilíbrio”, disse ao Agora RN.
De acordo com Suassuna, o ABC 

ainda está carecendo de recursos pa-
ra fechar o planejamento do ano que 
vem, e uma das principais metas da 
sua gestão será captar dinheiro com 
o aumento do número de sócios-torce-
dores. Em 2010, o Alvinegro chegou 
a ter 10 mil associados adimplentes, 
mas o número hoje é de pouco mais 
de 1 mil em dia com suas obrigações.

“Não temos exatamente um valor 
faltante fechado pois ainda iremos 
nos reunir com a diretoria anterior 
para discutir o volume, mas é sabido 
que carecemos de recursos para con-
cluir nosso planejamento. Apostare-
mos, junto ao marketing, no aumento 
do número de associados, pois quere-
mos fazer do torcedor nosso principal 
patrocinador”, concluiu. l

Fernando Suassuna (esq.), novo presidente, com Paulo Tarcísio e Giscard Salton


