
ALEGAÇÃO 10

Defesa de atirador do MP diz
que ele é “mentalmente incapaz”
Segundo advogados, ex-servidor que tentou atingir três 
promotores no ano passado não tinha capacidade para 
entender caráter ilícito de seus atos.
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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

SECRETÁRIO 03

Cotado nos Correios, Vágner Araújo 
antecipa saída do Governo do Estado
Titular de duas pastas (Trabalho, Habitação e Assistência 
Social e Gestão de Projetos e Metas de Governo), Vágner 
Araújo foi exonerado de ambos os cargos.
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RN tem 39% da população 
vivendo na miséria, diz IBGE

Reserva Bonfim muda 
conceito de moradia

De acordo com a pesquisa, publicada nesta quarta-feira, 5, o número de potiguares abaixo da linha de
pobreza se explica pelo aumento de desempregados ao longo dos últimos três anos, que chegou a 14,3%.

Condomínio oferece mais de 300 lotes para erguer 
unidades cujas áreas vão variar de 360 a 3.700 m².

POBREZA 10

ESTRUTURA 07DETERMINAÇÃO 05

DISCUSSÃO 04

Será uma ampla estrutura de clube, com dimensão de 12 mil metros quadrados

Reserva Bonfim / Divulgação

Justiça manda 
Estado comprar
novas viaturas para o 
Corpo de Bombeiros

Evento “Diálogos 
capitais” debate nesta 
quinta-feira em Natal 
privatização dos bancos

Governo deve adquirir duas viaturas 
tipo sedan (motor 1.6), uma viatura 
Pick-Up 4×4, uma viatura tipo 
ambulância suporte básico e uma 
viatura tipo pick-up para salvamento.

Realizado no Grand Hotel Natal 
(Serhs), o evento é organizado pela 
Federação Nacional das Associações 
do Pessoal da Caixa em parceria com a 
revista Carta Capital.

PROPOSTA 05

Cipriano Maia assumirá Saúde

YouTube / Reprodução

Futuro secretário 
de Saúde quer fazer 
consórcios para 
ações nas cidades
Segundo Cipriano Maia, que foi 
indicado pela governadora eleita 
Fátima Bezerra, será preciso muito 
trabalho no setor, pois finanças da 
pasta são “catastróficas”.
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Auxílio-moradia em pauta

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, disse 
nesta quarta-feira que deve pautar ainda este ano no CNJ o 

procedimento sobre auxílio-moradia de magistrados. Questionado sobre 
a data, Toffoli respondeu que “provavelmente” na sessão do dia 18. O 
ministro ainda comentou que já foram iniciados os estudos para que o 
conselho possa para dar cumprimento à decisão do ministro Luiz Fux, 
que, no último dia 26, determinou que o CNJ e o Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) regulamentem eventuais casos de 
recebimento do benefício.

>> Troca. O prefeito de Natal, 
Álvaro Dias (MDB), prepara novas 
mudanças em seu secretariado para 
os próximos dias. As alterações 
fazem parte da estratégia do 
emedebista, que assumiu o cargo 
há pouco mais de seis meses, de dar 
“sua cara” à Prefeitura. Na ponta 
da fila para deixarem o primeiro 
escalão do governo municipal estão 
as secretárias Adamires França 
(Administração) e Elequicina 
Santos (Mobilidade Urbana).

>> Comunicação falha. Eleito 
em outubro, o novo governo, de 
Fátima Bezerra (PT), tem tido a 
comunicação falha nesse período 
que antecede a posse. Além de se 
negar a fornecer dados sobre a 
situação do Estado que a comissão 
de transição está recolhendo, a 
comunicação tem posto dificuldade 
ou demorado muito para agendar 
entrevistas ou contatos com 
representantes da nova gestão. 

>> Lá e cá. Por falar em Fátima, 
a nova governadora do Rio Grande 
do Norte ainda não deu sinal de 
quando renunciará ao mandato 
no Senado. A menos de um mês 
da posse no Governo do Estado, 
Fátima Bezerra continua dividindo 
o tempo entre as atividades no 
Congresso, em Brasília, e na 
transição.

>> Combate à violência. A 
Câmara dos Deputados aprovou um 
projeto de lei de autoria do deputado 
federal Rafael Motta (PSB) que 
altera a Lei Maria da Penha para 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Ele conseguiu colocar 
esse paciente na 

enfermaria e, se não 
deixarem pegar uma 

gripe, vai ter alta”
Moreira Franco, ministro de Minas e 

Energia, sobre o presidente Michel Temer

>> Suspensão. Após ter as 
contas relativas ao exercício 
de 2015 reprovadas, o partido 
Podemos, chefiado no RN pelo 
atual deputado federal Antônio 
Jácome (foto), teve suspenso 
o recebimento de recursos do 
fundo partidário. A decisão foi 
tomada pelo Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte 
(TRE-RN).

obrigar o agressor a ressarcir custos 
com tratamentos psicológicos e 
de saúde de vítimas de violência 
doméstica. A proposta segue agora 
para apreciação do Senado.

>> CDL em revista. A CDL 
Jovem vai lançar nesta sexta-feira, 
7, durante confraternização da 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), em Natal, a primeira 
edição de sua revista. Com a capa 
“Jovens empreendedores em ação”, 
a entidade mostra o protagonismo 
dessa parcela da população dentro 
do movimento empreendedor. 

>> Cobrança. A procuradora-
geral da República, Raquel Dodge, 
cobrou ontem o esclarecimento do 
assassinato da vereadora Marielle 
Franco, que, segundo ela, foi uma 
importante ativista e defensora 
dos direitos humanos no Rio de 
Janeiro. Defensora dos direitos 
de moradores de favelas, negros, 
mulheres e da população LGBT, 
Marielle levou quatro tiros na 
cabeça dentro de seu carro na noite 
de 14 de março.

>> Palestra. O Sistema Faern/
Senar realiza nesta quinta-feira o 
4º Seminário Cenário Econômico 
e Político para o Setor Rural em 
2019, que terá como palestrante 
o ex-ministro da Agricultura do 
Brasil, Alysson Paolinelli. O evento 
também marcará a entrega das 
Medalhas do Mérito Rural Senador 
Moacyr Duarte às personalidades 
que mais se destacaram no setor 
rural em 2018.

José Aldenir / Agora RN

Rovena Rosa / Agência Brasil

SALÁRIOS

Prefeitura do Natal 
conclui nesta quinta 
folha de novembro

A Prefeitura do Natal 
concluiu o pagamento da folha do 
funcionalismo municipal referente ao 
mês de novembro, tendo o repasse 
sido feito ao banco nesta quarta-
feira, 5. O dinheiro estará disponível 
na conta dos servidores, segundo 
a administração municipal, a partir 
desta quinta-feira, 6.

No último dia 30, dentro do 
próprio mês trabalhado, o Executivo 
municipal já havia pago os salários 
de quase todos os servidores — 
95% do total. Agora, antes do quinto 
dia útil do mês subsequente ao 
mês trabalhado, realizou a quitação 
integral da folha.

Em nota, a Prefeitura disse que 
“segue priorizando e cumprindo 
o pagamento do funcionalismo 
público municipal, mesmo em 
meio ao cenário da crise financeira 
prolongada e sem precedentes 
que atinge o Brasil e afeta o Poder 
Público nos municípios de maneira 
mais drástica e severa.” l

José Aldenir / Agora RN

Recebem hoje 5% do funcionalismo

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  | REDAÇÃO: (84) 3027-1690 | PUBLICAÇÕES: publica@agorarn.com.br

Alex Viana
Diretor Editor

Edilson Viana
Diretor Administrativo

Lissandra Viana
Diretora Financeira

Marcelo Hollanda 
Jalmir Oliveira 

Wagner Guerra 
Elias Luz 

Tiago Rebolo
Editor Geral

FILIADO A 
Diagramação e Design

Fábio Ewerton e Nathalie Alves

Pauta e Chefia de Reportagem
David Freire

Reportagem
Boni Neto 

Rodrigo Ferreira 
Elane Nascimento

Gabriela Fernandes

SEGUNDOS
EM QUINZE

Câmara aprova lei que 
afrouxa LRF em municípios
Deputados aprovaram nesta 
quarta-feira um projeto de lei que 
afrouxa a Lei de Responsabilidade 
Fiscal para municípios e permite 
que as administrações ultrapassem 
o limite de gastos com pessoal sem 
sofrer punições. No plenário, foram 
300 votos favoráveis, 46 contrários 
e 5 abstenções. Entre os partidos, 
apenas PSDB e PSL orientaram 
contra a aprovação.
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Jornalistas escolhem Ezequiel e 
Hermano como melhores da AL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Presidente da Casa, Ezequiel Ferreira foi eleito o “Parlamentar da Legislatura”, 
enquanto Hermano Morais foi o melhor de 2018 para jornalistas que votaram

O presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Ezequiel Ferrei-
ra de Souza (PSDB), foi eleito nesta 
quarta-feira, 5, o “Parlamentar da 
Legislatura”, após ser escolhido pelos 
jornalistas que acompanham os tra-
balhos legislativos. O deputado con-
tou com 26 dos 36 votos registrados.

 A eleição é organizada pelo 
Comitê de Imprensa da Casa, pre-
sidido pelo jornalista Oliveira Wa-
nderley. “Os jornalistas escolhem 
aquele que, na sua visão, teve des-
taque durante a legislatura atual”, 
afirmou.

O presidente Ezequiel Ferreira 
agradeceu o reconhecimento da im-
prensa. “Recebo a escolha dos jorna-
listas que integram o Comitê de Im-
prensa com muita responsabilidade. 
Quero agradecer o reconhecimento 
e dividir com  todos os meus colegas 
deputados e deputadas. Agradecer 
também o apoio da Mesa Diretora às 
ações administrativas, sociais, ins-
titucionais e aos trabalhos legislati-
vos. A escolha como Parlamentar da 
Legislatura é um incentivo para con-
tinuar trabalhando em favor do Rio 
Grande do Norte”, disse Ezequiel.

O título é concedido ao parla-

mentar que se destacou nos últimos 
quatro anos. Os deputados Hermano 
Morais (MDB), Kelps Lima (Solida-
riedade), Fernando Mineiro (PT) e 
Cristiane Dantas (PPL) também 
foram votados.

Além do “Parlamentar da Legis-
latura”, o Comitê de Imprensa da 
Assembleia também elegeu nesta 
quarta-feira o deputado estadual 
Hermano Morais (MDB) como a 
“Parlamentar do Ano 2018”. Her-
mano Morais recebeu 24 votos dos 

jornalistas que acompanham as 
atividades no Poder Legislativo. Ao 
todo, 39 profissionais da comunica-
ção estavam aptos a votar e 36 com-
pareceram.

“Agradeço aos jornalistas que 
atuam na Casa e acompanham 
nosso mandato. Queria dividir e 
compartilhar essa conquista de Par-
lamentar do Ano com os companhei-
ros de trabalho, sobretudo ao povo 
potiguar, razão de ser de tudo isso”, 
afirmou Hermano Morais. l

Eleição de Ezequiel (esq.) e Hermano (dir.) foi organizada pelo Comitê de Imprensa

SECRETÁRIO

Vágner Araújo
antecipa saída do 
Governo do Estado

Faltando menos de um mês 
para encerrar sua gestão, o 
governador Robinson Faria (PSD) 
fez mudanças no secretariado. As 
alterações foram publicadas na 
edição desta quarta-feira, 5, do 
Diário Oficial do Estado (DOE).

Titular de duas pastas 
(Trabalho, Habitação e Assistência 
Social e Gestão de Projetos 
e Metas de Governo), Vágner 
Araújo foi exonerado de ambos os 
cargos. O Agora RN apurou que 
ele vai assumir cargo em uma das 
diretorias dos Correios, em Brasília, 
por uma indicação do PSD.

Para a Sethas, quem assumirá 
a titularidade no final do governo é 
a atual subsecretária do Trabalho, 
Olga Cristina da Costa Pinto.

Já na parte de Gestão de 
Projetos e Metas do Governo, 
o titular da Secretaria de 
Infraestrutura, Jader Torres, passa a 
responder pela pasta extraordinária 
no Executivo estadual. l

José Aldenir / Agora RN

Vágner é cotado para os Correios

ENCONTRO

Com bancadas do MDB e PSD, Walter Alves
e Fábio Faria são recebidos por Jair Bolsonaro

Walter Alves / Assessoria

Os deputados federais reelei-
tos Walter Alves (MDB) e Fábio 
Faria (PSD) reuniram-se com o 
presidente eleito Jair Bolsonaro 
em Brasília nesta semana. Os 
parlamentares foram recebidos 
junto com as bancadas dos res-
pectivos partidos.

Com Walter Alves, o encontro 
foi na terça-feira à tarde. “Foi o 
nosso primeiro encontro com o 
presidente eleito. A conversa foi 
positiva. O presidente informou 
que terá uma relação republicana 
e transparente com o Congresso”, 
disse Walter.

Bolsonaro deu o primeiro in-
dício de aproximação do futuro 
governo com o MDB ao indicar 

o deputado federal Osmar Terra 
para o Ministério da Cidadania.

No encontro com Fábio Faria, 
o presidente deu provas de que 

o diálogo já havia sido iniciado 
anteriormente. Faria foi recebido 
por Bolsonaro e o futuro ministro 
da Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro, no Centro Cultural 
Banco do Brasil, em Brasília – lo-
cal onde a equipe transição tra-
balha. Junto com Faria, também 
participaram o governador eleito 
do Paraná pelo PSD, Ratinho 
Jr; o deputado Julian Lemos; o 
ministro extraordinário Onyx Lo-
renzoni; e também Sérgio Moro.

“Como deputado federal elei-
to, apoiarei todos os projetos im-
portantes para o nosso País. Es-
tou com esperança e fé que dias 
melhores estão por vir”, disse 
Fábio Faria. l

Walter Alves e Jair Bolsonaro durante encontro na terça-feira em Brasília
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DIÁLOGOS CAPITAIS

Evento discute nesta sexta em 
Natal privatização de bancos

Fenae / Reprodução

Natal recebe nesta quinta-feira, 
6, às 18h30, a sexta edição do “Diálo-
gos capitais”, debate promovido pela 
Federação Nacional das Associações 
do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae) em parceria com a 
revista Carta Capital.

Realizado no Grand Hotel Na-
tal (Serhs), o evento vai debater o 
avanço das privatizações no País e 
a possibilidade de venda de bancos 
públicos.

Participarão do evento em Natal 
a governadora eleita do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra; o presi-
dente da Fenae, Jair Pedro Ferreira; 
o senador eleito Jean Paul Prates; 
o sociólogo Jessé de Souza; e o pre-
sidente da Associação Comercial e 
Empresarial do Rio Grande do Norte 
(ACS), Itamar Manso Maciel. A en-
trada para o debate é gratuita.

As discussões serão mediadas 
pelo jornalista e professor Daniel 

Dantas Lemos.
O “Diálogos capitais” já passou 

por São Paulo (SP), Belo Horizonte 
(MG), Teresina (PI), Rio de Janeiro 
(RJ) e Salvador (BA). l

Presidente da Fenae, Jair Pedro Ferreira

“Não é adequado”, diz Bolsonaro 
sobre entregar ministério a Malta

“PORTAS ABERTAS”

Walterson Rosa / FramePhoto

Presidente eleito disse que tem uma “dívida de gratidão” com Malta, mas 
que não houve comprometimento em oferecer ministério para o senador

Após o senador Magno Malta 
(PR-ES) afirmar nesta quarta-feira, 
5, que deixará a política, o presiden-
te eleito, Jair Bolsonaro, disse que 
“as portas estão abertas” para o ca-
pixaba em seu futuro governo, mas 
não como ministro.

“Um soldado serve à pátria, as-
sim como um general, um bom jor-
nalista, um bom profissional. Sobre 
a questão de um possível ministério, 
não achamos adequado para ele 
(Malta) no momento. Agora, ele pode 
estar do meu lado, sim, nunca foram 
fechadas as portas. Ele pode servir à 
pátria estando ao meu lado em outra 
função”, disse o presidente eleito.

Bolsonaro afirmou, ainda, que, 
se ofertasse ministério a todos os 
seus amigos, “ficaria complicado”. “O 
perfil dele não se enquadrou nessa 
questão, apenas isso. Continuo deve-
dor, sou grato. As portas da transi-
ção estão abertas”, reforçou.

Ele disse, ainda, que tem uma 
“dívida de gratidão” com Malta, mas 
que não houve comprometimento 

em oferecer um ministério para o 
senador, que não conseguiu se ree-
leger, durante a campanha. Bolso-
naro também lembrou que ofereceu 
a vaga de vice para Malta em sua 
chapa, mas que ele optou por tentar 
a reeleição.

Nesta quarta, Malta declarou, 
em entrevista ao site The Intercept 
Brasil, que ainda torce por Bolsona-

ro e o considera “um amigo”. Mas 
também avaliou que “muita gente 
que falava mal dele, não pedia voto, 
e agora tá aí, se aproximando”. Ele 
também disse que quer se dedicar ao 
projeto de recuperação de viciados 
em drogas que mantém em Cacho-
eiro (ES) e ver os netos crescerem. 
“O meu papel foi feito. Tudo passa 
nessa vida”, comentou. l

Senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, e o presidente eleito Jair Bolsonaro

PREFEITO DO RIO

MP pede à Justiça 
cassação do mandato 
de Marcelo Crivella

A Procuradoria Regional 
Eleitoral no Rio pediu ao Tribunal 
Regional Eleitoral a cassação do 
prefeito Marcelo Crivella (PRB), por 
suposto uso indevido da máquina 
pública e abuso de poder político.

Na ação, Crivella é acusado de 
promover evento usando estrutura 
do Palácio da Cidade, sede do 
governo municipal, para beneficiar 
a candidatura a deputado federal de 
Rubens Teixeira (PRB).

De acordo com a Procuradoria, 
no encontro “Café da Comunhão”, 
ausente da agenda oficial, Crivella 
ofereceu a cerca de 250 presentes 
“diversas vantagens pessoais, como 
cirurgias de catarata, vasectomia, 
retirada de varizes e mesmo a 
facilitação no processo de isenção 
de IPTU dos imóveis usados por 
igrejas evangélicas”. l

Jefferson Rudy / Agência Senado

Crivella: abuso do poder político

Girão: Sociedade não aguenta 
mais “jogo obscuro” no STF

CRÍTICA

José Aldenir / Agora RN

General da reserva eleito depu-
tado federal neste ano, Girão Mon-
teiro (PSL) foi às redes sociais para 
desabafar sobre as polêmicas que 
envolvem os ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Pelo Twit-
ter, o futuro parlamentar comparou 
os magistrados aos juízes de futebol 
e afirmou que a população brasileira 
não aguenta mais o “jogo obscuro” 
que eles estariam fazendo.

Na mensagem, Girão lembra 
que, nas partidas de futebol, quando 
o árbitro começa a “protagonizar” o 
jogo, é porque há algo de errado. Ele 
aplicou a mesma filosofia aos minis-
tros do Supremo, que, na opinião 
dele, também estariam atuando de 
forma semelhante e sendo rejeitados 
pelo povo.

“Assim como num jogo de fute-
bol, quando os juízes aparecem, é 
porque algo não está certo. A rejeição 
crescente dos Ministros do STF de-

monstra que a sociedade não aceita 
mais esse jogo obscuro que tem sido 
mostrado pela Corte Maior. Então, 
vão entender ou esperar o pior?”, es-
creveu Girão. l

Deputado federal eleito Girão Monteiro
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IMPRENSA

Radialista Jota Gomes não corre
risco de morte, mas está paraplégico

Cedida/Jota Gomes

 Embora o estado de saúde do 
radialista Josimar Gomes da Silva, o 
“Jota Gomes”, de 61 anos, permane-
ça estável, ele continua internado no 
Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), em Petrópolis. O ex-apre-
sentador de TV sofreu uma paraple-
gia em decorrência de uma lesão na 
medula espinhal. Atualmente, Jota 
trata de feridas nas costas devido aos 
quatro meses em que permaneceu 
deitado na mesma posição na Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI).

 Segundo a mulher dele, Gracie-
le Gomes, o problema de saúde se 
agravou semanas após o casal ser 
vítima de um arrastão na própria re-
sidência, em julho passado, na praia 
de Zumbi. A porta da casa do comu-
nicador, recém construída, foi arrom-
bada a tiros e pontapés. Ao tentar se 
proteger do ataque, ele sofreu uma 
coronhada na cabeça e desmaiou. 
Graciele também foi constantemen-
te ameaçada de morte, enquanto o 

bando perguntava por dinheiro, joias 
e armas.

A partir daí, Jota Gomes passou 
por uma profunda depressão. Pouco 
tempo depois do crime, ele passou 
mal e chegou infartado à Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA), na 
zona Norte de Natal. De acordo com 
Graciele, o ex-apresentador da TV 
Ponta Negra foi internado no HUOL. 
Lá, ele sofreu uma parada cardíaca 

de quase 20 minutos. Os rins foram 
comprometidos e a medula espinhal 
sofreu uma lesão. Após ser estabi-
lizado, Jota Gomes precisou fazer 
até três sessões de hemodiálise por 
semana. “Ele ficou muito triste ao 
saber que perdera o movimento das 
pernas. Atualmente, ele está toman-
do antidepressivos e tem acompa-
nhamento com psiquiatras. Graças 
a Deus, o corpo clínico é muito ex-
periente e o estado de saúde de Jota 
está melhorando”, comemorou.

Até o momento, não existe previ-
são de alta para o radialista aposen-
tado, já que ele está tratando de es-
caras pelo corpo, já que ficou deitado 
por muito tempo. Jota se recupera na 
enfermaria do HUOL e, diariamen-
te, recebe familiares, amigos e fãs 
conquistados durante o tempo em 
que passou na TV fazendo reporta-
gens policiais. Jota Gomes não  quer 
mais voltar a morar na mesma casa 
e pretende se mudar para Natal.  l 

Jornalista e a esposa, Graciele Gomes

Futuro secretário de Saúde propõe 
consórcios para ações nos municípios

SERVIÇOS

Reprodução / Assessoria

Médico Cipriano Maia planeja aperfeiçoar os processos de regulação e os contratos terceirizados da 
pasta. Promete ainda atuar no fortalecimento da interiorização da saúde e criar agências regionais

Terceiro nome a compor a lista 
de auxiliares da futura governadora 
Fátima Bezerra, o médico Cipriano 
Maia de Vasconcelos pretende tra-
balhar duro para tirar a Secretaria 
de Estado da Saúde Pública (Sesap) 
de uma situação que denomina “ca-
tastrófica”.

Para ele, a prioridade será 
melhorar a qualidade dos serviços 
que estão sob gerência do Estado, 
principalmente nos hospitais, onde 
as filas para cirurgias eletivas es-
tão represadas há muito tempo. O 
futuro secretário também pretende 
melhorar e fortalecer a vigilância 
em saúde para avaliar, monitorar 
e implementar medidas. “A gestão 
do SUS não tem somente caráter 
assistencial, mas de políticas que 
promovam a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas. Diante disso, 
queremos intensificar um programa 
intersetorial de governo que venha a 

influenciar hábitos mais saudáveis, 
como atividades físicas e alimenta-
ção adequada. Para isso, precisamos 
dos municípios como parceiros”.

Com experiência em Políticas de 
Saúde, Gestão em Saúde, Sistema 
Único de Saúde (SUS), Gestão Mu-

nicipal de Saúde e Hospitais Univer-
sitários, Cipriano também pretende 
reconfigurar o papel da Sesap no 
sentido de aperfeiçoar os processos 
de regulação e contratualização com 
os terceirizados para que o cidadão 
tenha mais acesso aos serviços pres-

tados. 
Além dos gargalos essenciais, 

Cipriano ainda revela outra preo-
cupação que é a situação financei-
ra-orçamentária, no qual considera 
‘catastrófica’. Segundo ele, além da 
crise fiscal que o Estado atravessa, 
a futura gestão assumirá um déficit 
orçamentário de quase R$ 2 bilhões. 
“O próximo governo vai herdar esse 
passivo e terá que repor os recursos, 
mesmo com a redução dos repasses 
federais”, observou.

Outra diretriz da próxima ges-
tão na Sesap será o fortalecimento 
da regionalização da saúde e criar 
agências regionais que possam ope-
rar as ações e serviços que estão na 
responsabilidade dos municípios. 
“Iremos buscar a criação de consór-
cios regionais que possam fazer a 
gestão desses serviços com financia-
mento tripartido (União, Estado e 
municípios)”, finaliza.  l

Cipriano Maia foi o terceiro secretário anunciado por Fátima Bezerra

ORDEM

Justiça determina que 
Estado compre viaturas 
para os Bombeiros  

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte determinou que 
o governo do Estado adquira 
novas viaturas para o Corpo de 
Bombeiros Militar, bem como 
realize a adequada manutenção 
dos veículos já pertencentes à 
corporação, permitindo sua efetiva 
utilização. Com isso, o Estado deve 
adquirir: duas viaturas tipo sedan 
(motor 1.6), uma viatura Pick-Up 
4×4, uma viatura operacional tipo 
ambulância suporte básico e uma 
viatura operacional tipo Pick-up 4×4 
para salvamento. l

José Aldenir / Agora RN

Serão cinco novos veículos
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“Furar” teto salarial poderá 
render 6 anos de prisão

Estará sujeito a prisão de 2 a 6 anos quem autorizar 
penduricalhos nos salários de servidores federais. A regra 
que criminaliza o desrespeito ao teto de ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) vale inclusive para autoridades do 
Judiciário. É o principal destaque do relatório do deputado Rubens 
Bueno (PPS-PR) sobre o projeto que regulamenta o teto salarial do 
servidor público. O projeto está pronto para ser votado desde julho, 
mas a proximidade da eleição o fez desaparecer da pauta.

>> Estranho pedido
A votação do projeto que moraliza 
o teto constitucional foi adiada 
a pedido do líder do governo, 
deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB).

>> Até tu, Benito?
O substitutivo de Bueno está pronto 
desde julho, mas o presidente da 
comissão especial, Benito Gama 
(PTB-BA) não o colocou em votação.

>> Agora vai dar cadeia
O projeto criminaliza eventuais 
iniciativas de tribunais e outros órgãos 
de instituir normas administrativas 
para “driblar” o limite salarial. 

>> Vale tudo 
Dependendo da corporação, há 
penduricalhos para todos os gostos 
engordando salários: auxílio-
residência, auxílio-livro, auxílio-
escola etc.

>> Sábado é com s
Prefeito de Grossos (RN), 
Raimundo Pereira tropeçava 
no português como o presidente 
Lula o atropela, hoje. Um belo 
dia, ele pediu à secretária que 
convocasse para uma sexta-feira 
uma sessão extraordinária da 
Câmara Municipal, mas mudou 
de idéia depois de uma pergunta 
da moça:
- Prefeito, sexta é com “x” ou com “s”?
- Sei lá!... Marque para sábado!

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““Eu não sou 

presidiário 
querendo dar 

entrevista”
Cristiano Caiado de Acioli após 

ameaça de prisão do ministro 
Ricardo Lewandowski

gando-se a pareceres corporativistas 
favoráveis à preservação da pasta 
que perdeu totalmente o sentido.

>> Abuso de poder
E Lewandowski, que chamou a polí-
cia ao ouvir uma crítica (moderada) 
ao STF? Não fosse um poderoso mi-
nistro, estaria sujeito ao artigo 4º, I, 
da Lei de Abuso de Autoridade, que 
proíbe “ordenar ou executar medida 
privativa de liberdade individual, 
sem as formalidades legais”.

>> Sem flashes, não dá
Tem gente tentando emplacar 
o socialista Raul Jungmann na 
missão do Brasil junto à Comunida-
de de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), com sede em Lisboa. É 
improvável: ele ficaria longe dos 
holofotes.

>> Governo faz outra licitação 
milionária na reta final
Continua a profusão de licitações 
no apagar das luzes do governo do 
Distrito Federal. Após o certame 
marcado para o dia 10, na contrata-
ção de planos de saúde para servido-
res, a Secretaria de Planejamento 
armou outra licitação, também sob 
desconfiança geral, para contratar 
empresa de “serviços de manuten-
ção predial”, por R$11,7 milhões. A 
licitação será a 21 dias da posse do 
novo governo. Indagada, a Secreta-
ria de Planejamento não respondeu 
até a conclusão da edição.

>> Cinco vezes mais
O futuro contrato de R$11,7 milhões 
para “serviços de manutenção 
predial” prevê aditivos que o elevem 
ao valor de R$55 milhões por ano.

>> Tudo muito suspeito
Entidades do setor desconfiam que 
o contrato de “manutenção predial”, 
que consideram inexequível, está 
reservado a empresa de fora do DF.

>> Serviço sob demanda
De acordo com o edital, a empresa 
contratada pelo governo do DF terá 
de fornecer peças, máquinas, mate-
riais e mão de obra “sob demanda”.

>> PSL pode ganhar 
12 deputados
O presidente do PSL, Luciano 
Bivar, consultou o TSE sobre 
o momento adequado para seu 
partido receber novas filiações de 
deputados: na diplomação ou da 
posse? O TSE ainda não respondeu. 
O PSL espera saltar de 52 para 64 
deputados, tornando-se o maior da 
câmara.

>> Já vai tarde
Caio Vieira de Mello parece incomo-
dado ao entrar para a História como 
o último ministro do Trabalho, ape-

gsnegreiros@hotmail.com

GUSTAVO NEGREIROS

O convite da governadora eleita, 
Fátima Bezerra, para Mauro Albur-
querque é um engodo. Ele será de-
fenestrado da Secretaria de Justiça, 
e, em seguida, nomeado secretário 
extraordinário, um cargo de asses-
soramento superior, sem pasta, sem 
adjunto e sem equipe, sem orça-

Pede para sair, Mauro Alburquerque  
mento, sem possibilidade de ordenar 
despesa.

Para o lugar de Mauro, nomearão 
Arméli Brennand e criarão a pasta do 
politicamente correto, com estrutura 
de secretaria de fato. Para prestigiar 
Arméli, deixam o sistema penitenciá-
rio sem nada...Vá entender.

Duas perguntas podem ser feitas 
de pronto:

1) Será que a governadora real-
mente deseja que o secretário Mauro 
permaneça?

2) Mauro confirmaria hoje sua 
permanência no Governo diante da 
nova realidade?

Perde Mauro, perde o Estado, 
perde o sistema penitenciário e per-
dem seus agentes, que, para comprar 
uma pistola, vão pedir o dinheiro e o 
orçamentos dos direitos humanos.

Falta compromisso do futuro 
governo com o controle do sistema 
prisional. O nome de Mauro foi es-
colhido pelo excelente trabalho que 
tem feito, mas ele representa ameaça 
à turma do politicamente correto, os 
direitos dos “manos”.

Quem pensou que o PT tinha 
evoluído, se rendido às evidências do 
bom trabalho de Mauro, a realidade é 
totalmente diferente...

Foi armada uma arapuca. Mau-
ro será a rainha da Inglaterra. Terá 
que pedir dinheiro a Arméli, a ver-
dadeira dona do pedaço. A ex-pro-
motora é que Fátima queria no seu 
governo, na sua equipe. Ela goza 
da confiança de Fátima.

Mauro, além da competência, 
sempre teve a proteção de Tatiana 
Mendes Cunha, secretária-chefe do 
Gabinete Civil, que sempre trabalhou 
para garantir os recursos para a Sejuc 
funcionar. 

Sozinho e sem pasta, será muito 
difícil Mauro desenvolver um bom tra-
balho. Pede para sair, Mauro.

Facebook/Reprodução
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Reserva Bonfim Condomínio Clube 
transforma conceito de moradia

ESTRUTURA

Fotos: Reserva Bonfim / Divulgação

Lotes do residencial resort da Lagoa Bonfim estão à venda e os valores podem ser financiados em até 
132 parcelas, com os mais variados tamanhos de imóveis. Moradores desfrutarão de praia artificial

Mais de 300 lotes para constru-
ção de unidades habitacionais cujas 
áreas vão variar de 360 a 3.700 
metros quadrados, que poderão ser 
pagos em até 132 parcelas ou onze 
anos. Essa é mais uma novidade da 
Incorporadora “Dois A Urbanismo”. 
De acordo com o sócio-diretor Edmar 
Gadelha, trata-se do primeiro resi-
dencial resort da Lagoa do Bonfim 
– já conhecido como Reserva Bonfim 
Condomínio Clube.

Segundo Edmar Gadelha, o con-
domínio clube está localizado na bei-
ra da Lagoa do Bonfim, no município 
de Nísia Floresta, a dois minutos de 
estrada asfaltada na BR-101. “Sim-
plesmente é o primeiro terreno com 
acesso à lagoa”, destacou Edmar 
Gadelha. Na fachada frontal do con-
domínio, serão 400 metros de beira 
de lagoa, contando com espaço para 
estacionamento náutico rotativo. 
Será uma ampla estrutura de clube, 
com dimensão de 12 mil metros qua-
drados de na beira da lagoa, com pis-
cinas para adultos e crianças, além 
de raias semiolímpicas.

A estrutura é gigantesca e terá 
ainda spa, sala de massagem, sau-
na, hidromassagem, piscina aque-
cida, estrutura de cozinha, churras-
queiras, bar, copa e salão de festão, 
além de um espaço gourmet. Edmar 
Gadelha informou ainda que o Con-
domínio Clube Reserva Bonfim terá 
uma área de lazer para crianças, 
com playground, brinquedoteca, 

salão de festa infantil, aquaplay e 
miniquadra poliesportiva. Na área 
de lazer para adultos haverá quadra 
de tênis em saibro, campo de futebol 
society, quadra poliesportiva e qua-
dra de espiribol.

Outro diferencial do Reserva 
Bonfim Condomínio Clube será o 
complexo ecológico, por ficar ao lado 
de uma reserva da Mata Atlântica 

com mais de 30 mil metros quadra-
dos. Os moradores também desfru-
tarão de uma praia artificial (com 
piscina de areia), além de áreas para 
eventos e churrasqueiras gourmets. 
“A estrutura de segurança terá, 
ainda, guarita blindada, eclusas de 
segurança para motoristas e pedes-
tres, circuito interno de segurança, 
sensores de presença e cerca elétrica 
em todo o perímetro”, explicou.

Toda a construção do condomí-
nio será voltada para a preservação 
do meio ambiente e de maneira sus-
tentável. Cercado por áreas verdes, 
o condomínio terá pavimentação 
intertravada, energia renovável nas 
áreas comuns, reuso de águas para 
irrigação, instalação elétrica enve-
lopada, ou seja, tudo subterrâneo e 
sem fios a vista. “Será uma obra que 
vai mudar conceito de moradia e a 
incorporação é coligada e controlada 
pela Dois A Engenharia”, ressaltou 
Edmar Gadelha. As vendas serão 
feitas pela Abreu Imóveis e quem 
quiser outras informações basta li-
gar para (84) 3203-3000. l

Espaço terá área de lazer para crianças, com playground e brinquedoteca

Construção do condomínio será voltada para a preservação do meio ambiente Será uma ampla estrutura de clube, com dimensão de 12 mil metros quadrados
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LARANJA PÊRAGRANEL

1,79
KG

R$

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS VÁLIDAS DE 6/12/2018 A 9/12/2018OFERTAS DE DIAS04

OFERTAS DESTE BOX 

VÁLIDAS DE 6/12/2018 

A 9/12/2018

OFERTAS DE

4 DIAS

OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 6/12/2018 E 7/12/2018OFERTAS DE DIAS02

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 6 a 9 dezembro de 2018 (exceto as ofertas válidas por 2 dias), 
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui 
veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes, para pagamentos no cartão 
de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. 
através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da 
compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.  Fotos meramente ilustrativas. 

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

MELANCIA
GRANEL

0,89
KG

R$

Abacaxi 
Pérola
Unidade 2,29

UNID.

R$

199R$

LARANJA PÊRA

Melão 
Amarelo 
Granel

Cenoura
Granel 1,99

KG

R$1,99
KG

R$

3,27
UNID.

R$

Óleo de 
soja Soya
Unidade 
c/ 900ml

3,19
UNID.

R$

Leite condensado Italac
Unidade c/ 395g

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de 13,89

KG

R$ Queijo 
mussarela Biana
Peça 20,90

KG

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

Bebida alcoólica 
mista Master Gold
Garrafa c/ 900ml

2,99
GARRAFA

R$ 10,69
GARRAFA

R$ 2,29
PCT.

R$

Arroz 
Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Café Maratá
Pacote c/ 250g

3,69
PCT.

R$

8,99
KG

R$

Filé de peito de 
frango congelado
A partir de

Cerveja Stella Artois
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 275ml

3,29
GARRAFA

R$

Maminha bovina
Peça, a partir de

21,89
KG

R$

Filé suíno 
congelado Aurora   

11,49
KG

R$ 22,90
PCT.

R$

Linguiça tipo calabresa Nobre
Pacote c/ 2kg

Mortadela tubular 
de ave Confi ança
Peça

5,59
KG

R$

Cobertura 
cremosa Moinho
Unidade c/ 1,5kg

7,75
UNID.

R$

Água mineral 
sem gás Indaiá  
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 500ml

0,59
GARRAFA

R$ 2,35
GARRAFA

R$

Refrigerante Indaiá
Diversos sabores, 
garrafa c/ 2L

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 
500g

0,89
PCT.

R$ 2,35
PCT.

R$

Farinha de 
trigo especial 
Rosa Branca
Pacote c/ 1kg

Molho de 
tomate Fugini
Unidade c/ 340g

0,99
UNID

R$ 3,59
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

Bombons sortidos Garoto
Unidade c/ 300g

6,99
UNID.

R$

Papel higiênico folha dupla Aro
Embalagem promocional leve 
16, pague 15 rolos c/ 30m

Toalha de papel Aro  
Embalagem c/ 6 
rolos c/ 100 folhas

16,99
EMB.

R$13,99
EMB.

R$ 0,89
UNID.

R$

2,69
UNID.

R$ 24,90
UNID.

R$ 49,90
PCT.

R$

Água 
sanitária 
Clorito 
Unidade c/ 1L

Desinfetante 
Dragão 
Unidade c/ 2L

Caixa agrícola Arqplast 
36 x 31,5cm

Ração Aro Premium 
Pacote c/ 10,1kg

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

159,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 
INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.

Cebola 
Branca 
Granel 2,99

KG

R$
Alho roxo
Granel 10,99

KG

R$

46,90
PCT.

R$

Linguiça de frango 
congelada Aurora 
Pacote c/ 5kg

9,38

Neste pacote, 
o quilo sai por:
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Unidade c/ 300g

6,99
UNID.

R$

Papel higiênico folha dupla Aro
Embalagem promocional leve 
16, pague 15 rolos c/ 30m

Toalha de papel Aro  
Embalagem c/ 6 
rolos c/ 100 folhas

16,99
EMB.

R$13,99
EMB.

R$ 0,89
UNID.

R$

2,69
UNID.

R$ 24,90
UNID.

R$ 49,90
PCT.

R$

Água 
sanitária 
Clorito 
Unidade c/ 1L

Desinfetante 
Dragão 
Unidade c/ 2L

Caixa agrícola Arqplast 
36 x 31,5cm

Ração Aro Premium 
Pacote c/ 10,1kg

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

159,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 
INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.

Cebola 
Branca 
Granel 2,99

KG

R$
Alho roxo
Granel 10,99

KG

R$

46,90
PCT.

R$

Linguiça de frango 
congelada Aurora 
Pacote c/ 5kg

9,38

Neste pacote, 
o quilo sai por:



10 CIDADES QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 06.12.2018

Número de pessoas abaixo da linha da 
pobreza aumenta no RN, aponta IBGE

MISÉRIA

José Aldenir / Agora RN

Levantamento da Síntese de Indicadores Sociais 2018 mostra que 39% dos potiguares têm renda 
inferior a R$ 406 por mês; número de pessoas sem emprego no Estado ultrapassa a marca dos 14%

O número de pessoas que passa-
ram para baixo da linha de pobreza 
no Rio Grande do Norte aumentou 
de 36% em 2016 para 39% em 2017, 
segundo dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Conforme a Síntese de Indicadores 
Sociais (SIS) 2018, o contingente é 
formado por pessoas cuja renda do-
miciliar é inferior a R$ 406 por mês.

De acordo com a pesquisa, pu-
blicada nesta quarta-feira, 5, o nú-
mero de potiguares abaixo da linha 
pobreza se explica pelo aumento de 
desempregados ao longo dos últimos 
três anos. A taxa de desocupação en-
tre os potiguares passou dos 11,4% 
em 2015 para os atuais 14,3%. 

Outro dado da pesquisa é que a 
rendimento real do trabalhador po-
tiguar também caiu. O valor era de 
R$ 1,5 mil em 2016 e agora está em 
R$ 1,44 mil.

Os resultados da pobreza no Rio 

Grande do Norte se assemelham aos 
encontrados pelo IBGE em todo pa-
ís. Segundo a pesquisa, um total de 
26,5% da população está abaixo da 
linha de pobreza.

Os dados mostram, ainda, que 

a pobreza está regionalmente locali-
zada no Brasil. No Nordeste, 44,8% 
dos 57 milhões de habitantes estão 
abaixo da linha de pobreza. São 25,6 
milhões de pessoas - a metade do to-
tal nacional - vivendo com menos de 

R$ 406 mensais por pessoa. Enquan-
to isso, no Sul, 12,8% da população 
de 29,6 milhões de habitantes está 
abaixo dessa linha. São 3,8 milhões 
de pessoas.

Com a transferência de cerca de 
R$ 10,2 bilhões por mês seria pos-
sível tirar os 54,8 milhões de brasi-
leiros que estão abaixo da linha de 
pobreza dessa condição, conforme 
cálculos do IBGE. O valor equivale 
a R$ 122,4 bilhões ao ano, mais ou 
menos quatro vezes o tamanho do 
orçamento anual do Bolsa Família.

O cálculo parte do “hiato de po-
breza”, indicador do Banco Mundial 
criado para medir a distância dos 
indivíduos da linha de pobreza. Na 
média, os brasileiros que vivem abai-
xo da linha de pobreza precisariam 
ampliar suas rendas em R$ 187 por 
mês para sair da pobreza. Em 2016, 
essa diferença era menor, de R$ 183 
mensais. l

Número potiguares abaixo da linha da pobreza cresceu 3% entre 2016 e 2017 

TRANSPARÊNCIA

Marcco vai monitorar início das ações 
do futuro governo Fátima Bezerra

José Aldenir / Agora RN

O Movimento Articulado de 
Combate à Corrupção (Marcco) 
do Rio Grande do Norte promete 
acompanhar de perto o início dos 
trabalhos da governadora eleita 
Fátima Bezerra (PT). A ideia é que 
a entidade auxilie o futuro governo 
do Estado na fiscalização, monitora-
mento e melhorias das práticas da 
gestão pública.

O Marcco é formado por diversas 
instituições públicas e privadas do 
Rio Grande do Norte, cuja atribui-
ção é atuar preventiva em defesa 
da moralidade administrativa e do 
patrimônio público. “A partir do pró-
ximo ano, nós vamos nos aproximar 
com a futura gestão estadual, para 
que possamos acompanhar o cum-
primento da nossa agenda propositi-
va”, diz Antonio Ed Souza Santana, 
atual coordenador da entidade e que 
também é Conselheiro-Substituto 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE).

Antes das eleições de outubro 
deste ano, os integrantes do Marcco 
confeccionaram dez propostas para 
garantir transparência e o combate 
de atos de corrupção no Estado.

Entre as medidas está a criação 
de um Núcleo Estadual de Preven-

ção da Corrupção. A função seria a 
de zelar pela legalidade e moralida-
de da administração. Outro ponto 
listado é um efetivo acompanha-
mento da evolução patrimonial e dos 
sinais exteriores de riqueza de todos 
os ocupantes de cargos públicos. A 
entidade sugere também a instala-
ção de pontos eletrônicos em todos os 
órgãos da Administração Estadual.

Na última quarta-feira, 5, o 
Tribunal de Contas do Estado e o 
Marcco realizaram ato alusivo às 
comemorações do Dia Internacional 
Contra a Corrupção. A atividade 
aconteceu na Escola de Governo, 
no Centro Administrativo do Esta-
do, com palestras de Nicole Verillo, 
consultora da Transparência Inter-
nacional, Fábio Túlio Nogueira, Pre-
sidente da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas (Atricon) e 
de Leonardo Lins Câmara Marinho, 
Auditor da Controladoria Geral da 
União no RN (CGU/RN).  l

Antônio Ed, coordenador do Marcco

SEGUNDOS
EM QUINZE

“Mentalmente incapaz”, 
diz defesa de Guilherme
A defesa de Guilherme Wanderley 
Lopes da Silva, ex-servidor do 
Ministério Público do Rio Grande 
do Norte que tentou assassinar 
três promotores disse que ele 
era “parcialmente e mentalmente 
incapaz de entender o caráter 
ilícito de sua conduta”. Em nota, 
os advogados defendem que, no 
dia 24 de março de 2017, data da 
tentativa de homicídio, o ex-servidor 
estava “parcialmente e mentalmente 
incapaz de entender o caráter ilícito 
de sua conduta, é tanto que, até a 
presente data, ainda se encontra 
recolhido no manicômio judiciário”. 
Guilherme vai a júri popular no 
próximo dia 11 de dezembro.

Reprodução / Facebook



Agricultura irrigada e segurança são 
prioridades do agro potiguar em 2019

PLANEJAMENTO

José Aldenir / Agora RN

Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte avalia que é preciso trabalhar
no ano que vem para alinhar os governos estadual e federação nesse momento de transição no País

Duas pautas estão no topo da 
lista do agronegócio potiguar em 
2019: a aposta crescente na agricul-
tura irrigada contra a agricultura de 
sequeiro, uma loteria para o agricul-
tor; e um reforço na segurança dos 
produtores, cada dia mais atingidos 
dentro de suas propriedades pela 
ação de criminosos.

Segundo o presidente da Fe-
deração da Agricultura, Pecuária 
e Pesca do Rio Grande do Norte, 
José Vieira, trata-se de um desafio 
e tanto. “Será preciso fluidez na co-
municação da futura governadora 
eleita com o futuro presidente eleito 
e os produtores potiguares precisam 
ajudar para que isto aconteça”, co-
mentou.

Embora a Confederação Na-
cional da Agricultura (CNA) tenha 
apoiado oficialmente a candidatura 
de Jair Bolsonaro para presidente, a 
Federação da Agricultura do RN já 
manifestou alinhamento compulsó-
rio à governadora eleita Fátima Be-
zerra, que faz oposição ao presidente 
eleito na esfera nacional.

No entendimento de Vieira, Fá-
tima precisará de todo o apoio que 

puder contar para administrar um 
Estado com sérias complicações fi-
nanceiras.

“Há uma transição sendo cons-

truída, e é preciso toda a união pos-
sível para concretizá-la de maneira 
positiva para o Estado”, afirmou.

Para o presidente da Faern, a 

aposta na assistência técnica conti-
nuada e na revitalização de ativida-
des outrora importantes como a ca-
jucultura, pecuária de leite e corte, 
continuam prioridades para o setor.

Ele lembrou que a seca que 
atinge há anos o semiárido potiguar 
ainda não foi embora e castiga regi-
ões como o Potengi, Trairi e o Seridó. 
“Com a revitalização da cajucultura, 
já conseguimos mobilizar este ano 
340 produtores em 17 municípios. 
Em parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS), es-
tamos construindo 258 barragens 
pelo Estado e treinamento para seus 
beneficiários que mantêm pequenas 
culturas de subsistência”, destacou.

Na outra ponta, preparando 
mão-de-obra qualificada nas pro-
priedades, Vieira acentua que é 
preciso gente que saiba fazer conta 
e gerir os recursos disponíveis para 
melhorar a rentabilidade dos negó-
cios rurais.

“Conseguimos formar 120 técni-
cos em agronegócio nos cinco polos 
do RN via o e-Tec e este é um nú-
mero importante que faz toda a dife-
rença”, disse. l

Ele lembrou que a seca que atinge há anos o semiárido ainda não foi embora
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I LTDA, CNPJ: 24.895.239/0001-35, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação, para uma Central Geradora Eólica com potência de 55,44 
MW, localizada a Fazenda Lagoa do Maroto e Terra Santa, S/N, Zona Rural, CEP: 59.592-000, 
Caiçara do Norte/RN.

FERNANDO ESTEVÃO DE MENESES
SÓCIO

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II LTDA, CNPJ: 24.894.829/0001-43, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Instalação, para uma Central Geradora Eólica com potência de 38,11 
MW, localizada a Fazenda Capril Farias, S/N, Zona Rural, CEP: 59.592-000, Caiçara do Norte/RN.

FERNANDO ESTEVÃO DE MENESES
SÓCIO

PROCESSO LICITATORIO Nº 080/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-

DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, APLICAÇÃO 
DE PRODUTOS PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DOS INSETOS E RATOS, DESTRUINDO 
OVOS (EM ALGUNS CASOS), LARVAS E PRINCIPALMENTE INSETOS ADULTOS, LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA À SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS 
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE ANALISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público a 

analise e julgamento da impugnação apresentada pela empresa JOSÉ AVAILTON DA CUNHA – 
ME – CNPJ Nº. 06.248.164/0001-19 ao edital do processo em comento. Considerando o Parecer 
Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica ficou decidido pelo conhecimento e não provimento da 
impugnação apresentada. Diante do exposto permanecem inalterados o edital e seus anexos. Fi-
cam reabertos os prazos do processo em comento. A sessão fica aprazada para o dia 19/12/2018 
às 08h30min. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/
servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 05/12/2018. Pregoeiro/PMM.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do IATE CLUBE DO NATAL, no uso de 
suas atribuições estatutárias e com fulcro no art. 8º, “a” c/c art. 12, III do Estatuto Social, CONVOCA 
a Assembléia Geral Ordinária para eleição dos cargos de Comodoro, Vice-Comodoro, Conselheiros 
Efetivos e Suplentes do Conselho Deliberativo para o triênio 2019/2021 a qual será realizada em 
conformidade com o Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo para a eleição 
referenciada no dia 21 de dezembro de 2018 as 17:00h em primeira convocação na forma do §1º 
do art. 8º do Estatuto Social em sua sede social ou em segunda convocação as 18:00h. No caso de 
registro de chapa única e com base na comprovação emitida pela secretária da Comissão Eleitoral, a 
eleição será feita por aclamação na forma do art. 105, § único, também do Estatuto Social do Clube.

Na sequência, após a proclamação dos eleitos, o Conselheiro Deliberativo eleito entrará em As-
sembleia para eleição dos cargos de Presidente, Vice Presidente e Secretário Geral, como também 
eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

Publique-se com afixação no quadro de avisos do clube.
Natal, 05 de dezembro de 2018.

JOSÉ FRANCISCO CORREIA
Presidente do Conselho Deliberativo.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária



12 COTIDIANO QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 06.12.2018

ALEX MEDEIROS
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“Dêem dinheiro, 
não emprestem. 

Dar só faz 
ingratos, 

emprestar faz 
inimigos”

(Alexandre Dumas Filho)

>> Anatomia de 
Anitta. “As fotos não 
têm Photoshop; estou 
com celulite até na cara. 
Se eu pegar um ângulo 
diferenciado, vocês vão 
ver que estou com celulite 
no pescoço, no braço, na 
bochecha, celulite em tudo”. 
As aspas são da funkeira 
Anitta nas páginas da 
revista inglesa TMRW 
Magazine, edição de 
novembro passado.

A bola do mundo todo

O atual presidente da FIFA, o 
suíço-italiano Gianni Infantino, tem 
se mostrado um grande globalista, 
mais até que os recentes sucessores. 
Sua gestão não para de criar condi-
ções para a expansão dos negócios 
do futebol pelos cinco continentes 
do planeta. Chega já no Ártico, que 
parece ser outro continente.

A careca lustrosa do executivo 
tem se destacado nas mais distan-
tes arquibancadas, se traçarmos a 
distância geográfica a partir da se-
de da entidade maior do futebol, em 
Zurique, na Suíça. Ele foi o primeiro 
dirigente da FIFA a viajar para ver 
uma final de Taça Libertadores na 
América do Sul.

Sua ida a Buenos Aires não 
teve como único e exclusivo objetivo 
assistir o duelo Boca vs River, por 
mais que ele e o resto do mundo 
saibam que o clássico platino é um 
dos mais empolgantes entre todos 
os grandes clássicos. Infantino veio 
aos trópicos com a mesma intenção 
que irá à China e EUA.

Ele quer o futebol ocupando 
todas as terras do globo terrestre, e 
para isso, tem o elemento mais forte 
para seus argumentos: a Copa do 
Mundo e os 300 bilhões de dólares 
que o popular esporte gera todo ano. 
A passagem exitosa do torneio pela 
Rússia e a próxima parada no Qa-
tar estimulam a pretensão.

Quando a sede da Copa do 
Mundo de 2022 foi confirmada no 
rico emirado do mundo árabe, pou-
co tempo depois a FIFA soltou a boa 
nova de que a Copa de 2026, nos 
EUA, Canadá e México, contaria 
com 48 seleções, num acréscimo de 

16 países aos 32 atuais. Mas agora, 
Infantino cresceu os olhos e quer 
mais.

De repente – quem sabe esti-
mulado por cálculos recentes de 
cifras futuras – ele quer aumentar 
a quantidade de seleções já no pró-
prio Qatar, propondo ainda que o 
rico país aceite que se espalhe por 
outras nações algumas chaves da 
Copa. Vai apelar para que os jogos 
de 2022 já sejam compartilhados.

Numa entrevista recente, o 
dirigente máximo do futebol decla-
rou que seria muito bonito a Copa 
do Mundo ser compartilhada com 
outros países pelo Qatar, se ante-
cipando ao formato previamente 
definido para ocorrer em 2026 na 
América do Norte. A ideia é que o 
futebol crie laços entre os países 
árabes.

Infantino sabe e admite que 
não é fácil, a essa altura, com as 
obras do Qatar avançadas, propor 
o compartilhamento. Mas também 
acredita que para o futebol nada 
é impossível, por mais que trans-
pareça muito complicado. As con-
federações continentais aceitarão 
certamente 48 equipes já no Qatar.

Entretanto não basta a FIFA 
e seu presidente desejarem; é pre-
ciso respeitar acordos firmados 
anteriormente com o país sede, que 
pode muito bem não concordar em 
dividir uma festa que praticamente 
já pagou antecipado a decoração. 
Além de 48 seleções, ainda há uma 
proposta da Copa ocorrer a cada 
dois anos. Há de se ter cuidado com 
a vulgarização, lembrando da fábu-
la dos ovos dourados da galinha.

>> O despentado. Fracassado 
na ilusão do penta, o técnico 
Tite declarou que se sentirá 
desconfortável num encontro 
com Jair Bolsonaro (se bem que 
nem foi convidado). Minutos 
depois, o natalense Graco 
Medeiros jogou nas redes 
sociais o seu encontro sorridente 
do servidor da CBF com o 
presidiário Lula 

>>Certame suspenso. 
Outra decisão judicial, agora 
decretada pelo juiz Arthur 
Cortez, suspendeu pela segunda 
vez a licitação publicitária do 
governo do estado, que estava 
remarcada para terça-feira 
passada após o cancelamento da 
primeira data, dia 25, por erros 
do edital. Não há nova data 
agendada.

>> Voltam os camelôs. 
A Avenida Rio Branco e 
adjacências estão com uma 
velha tradição de volta: os 
camelôs disputando espaço em 
suas calçadas. E a ausência de 
um ordenamento está causando 
desconforto no passeio público. 
Já o camelódromo está com 
metade dos quiosques usados 
como depósitos.

>> Gente inculta. Numa 
proposição da vereadora Eleika 
Bezerra, o plenário da Câmara 
Municipal foi palco para uma 
homenagem especial à memória 
da escritora Zila Mamede, que 
faria 90 anos na segunda-feira. 
Mas, dos 29 representantes da 
cidade, apenas a própria Eleika 
se fez onipresente.

>> Rede social. O youtuber 
espanhol Rubén Doblas 
Gundersen, conhecido por 
seus mais de 40 milhões de 
seguidores como “El Rubius”, 
foi quem teve o tweet mais 
reproduzido de 2018, seguido 
pelo grupo pop sul-coreano 
BTS. No Top Five mundial, o 
presidente americano Donald 
Trump é o quinto lugar.

Compre agora, não tenha 
vergonha de usar a camiseta STF 

é uma Vergonha, do MBL. 

(Bia Rosa Moreira)

O técnico Tite não mistura 
futebol com política, apenas com 

o crime organizado. 

(Flávio Gordon)

Estudantes e paramédicos se 
juntaram aos coletes amarelos para 

derrubar o globalista Macron. 

(Fred Carreiro)

PICARDIA NAS REDES

>> Libertadores. Buenos 
Aires parou na despedida das 
torcidas do Boca Juniors e River 
Plate, que embarcaram para 
Madrid onde decidem domingo 
a final da Taça Libertadores no 
estádio Santiago Bernabeu, que 
estará totalmente lotado. Os 
craques Ronaldo e Messi foram 
convidados, mas só o argentino 
disse sim.
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...do site The Intercept Brasil: 
“A mágoa de Magno Malta: ‘Eu 
achava que ia ser ministro e eu 
não fui’”;
 
...do portal G1: “Apenas 12 
profissionais se apresentam pelo 
Mais Médicos e cidades do Piauí 
ficam sem atendimento”;
 
...do presidente nacional do PSOL 
e ex-presidenciável Guilherme 
Boulos: “Bolsonaro defendeu hoje 
ampliar a retirada de direitos dos 
trabalhadores alegando que ‘é 
difícil ser patrão no Brasil’. Pobres 
patrões. Bem de vida mesmo está a 
maioria do povo brasileiro... É um 
escárnio!”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Direito das mulheres 
A Câmara dos Deputados aprovou, 
nesta terça-feira, 4, o Projeto de 
Lei 9691/18, que obriga o agressor 
a ressarcir custos com tratamentos 
psicológicos e de saúde de vítimas de 
violência doméstica. A inclusão do 
dispositivo na Lei Maria da Penha 
foi proposta pelo deputado federal 
potiguar Rafael Motta (PSB). 
 
>>Ressarcimento  
De acordo com o texto aprovado pelo 
plenário, aquele que, por ação ou 
omissão baseada no gênero, causar 
lesão, dano moral ou sofrimento físico, 
sexual ou psicológico ficará obrigado 
a ressarcir os custos relacionados 
aos tratamentos necessários. O 
ressarcimento ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) dos serviços prestados à 
vítima está igualmente contemplado. 
 
>> Ranking que justifica 
“A aprovação acontece em momento 
oportuno, já que a violência doméstica 
tem crescido no Brasil e hoje ocupamos 
o sétimo lugar no ranking mundial 
dos países com mais crimes praticados 
contra as mulheres”, argumentou 
Rafael Motta em plenário. 
A proposta aprovada segue agora para 
o Senado Federal.

>> O eleito 
O Comitê de Imprensa da Assembleia 
Legislativa elegeu, na manhã 
desta quarta-feira, 5, o deputado 
estadual Hermano Morais (MDB) 
como a Parlamentar do Ano 2018. 
Hermano Morais recebeu 24 votos 
dos jornalistas que acompanham as 
atividades no Poder Legislativo. Ao 
todo, 39 profissionais da comunicação 
estavam aptos a votar e 36 
compareceram.

>> Idosos 
O novo edital de licitação dos 
transportes vai garantir que os idosos 
com 60 anos ou mais tenham acesso 
a gratuidade. Foi aprovada, na sessão 
desta terça-feira, 4, na Câmara 
Municipal de Natal, uma emenda, de 
autoria do vereador Sandro Pimentel 
(PSOL), que garante aos idosos o 
acesso a esse direito, já previsto no 
Estatuto do Idoso. O texto aprovado 
determina que, a cada ano de vigência 
da nova licitação, a gratuidade no 
transporte, que hoje está fixada em 
65 anos de idade, deverá ser reduzida 
em um ano. Assim, em cinco anos de 
vigência da nova lei, a gratuidade 
alcançará os idosos a partir dos 60 
anos de idade. 

>> O dobro 
A Prefeitura do Natal havia 
apresentado uma  proposta para 
que o tempo de espera fosse de 10 
anos para a gratuidade alcançar os 
idosos com 60 anos de idade.

>>Homenageado 
A Frente Parlamentar da 
Agropecuária da Câmara dos 
Deputados realizou na tarde desta 
terça-feira, 4, a inauguração da 
“Galeria dos ex-Presidentes”. 
Entre os homenageados está o 
potiguar, ex-deputado federal 
Betinho Rosado, que ocupou a 
presidência da FPA entre os 
anos de 2002 e 2003. Atualmente 
Betinho é presidente do 
Progressistas no Rio Grande do 
Norte.

>> A Bordo 
Sheila Morais causou em festa Sd 
por Sheila  Morais no Iate Clube, 
em pleno pôr do sol no Potengi, 
nesta terça-feira. Mezia Araújo diz 
ter realizado uma decor de modo 
a destacar as belezas da coleção 
assinada por Sheila Morais que 
recebeu clientes, franqueadas e 
influencers. O buffet Chef Fits 
‘low carb’ agradou em cheio. A 
designer fez homenagem à mãe 
Elza Morais, lembrou que Thaysa 
Flor (Donna Donna) foi a primeira 
cliente e relembrou os primeiros 
salões de moda em que participou 
ao lado de Ana Lígia Pelocha. A 
festa Sd por Sheila Morais foi 
um dos destaques ontem no ig da 
revista Harper’s Bazaar.Ao lado da mãe, Elza Morais, 

a design Sheila Morais 
comemorando o sucesso do 
lançamento de sua nova coleção “A 
Bordo”, nesta terça-feira, no Iate 
Clube de Natal

Bancada feminina do Senado homenageando a governadora eleita no RN 
Fátima Bezerra, pelo seu trabalho em defesa das mulheres e do país

Deputado federal Walter Alves 
curtindo um fim de semana de 
descanso ao lado da família

Deputado federal Fábio Faria participando de roda de conversa restrita 
em torno do presidente eleito Jair Bolsonaro. Presentes no papo, o futuro 
ministro da Justiça Sérgio Moro, Onix Lorenzoni e o apresentador Ratinho. 
Lembrando que o parlamentar potiguar é genro do dono do SBT, uma das 
emissoras de televisão no Brasil que apoiam claramente o novo governo

 Instagram

Instagram Cedida

Instagram
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Esta quarta-feira foi dia de festa 
para Ana Furtado. A apresentadora 
comemorou seus 3 meses longe da 
quimioterapia. Ela postou um vídeo 

em seu Instagram em que aparece 
malhando e incentivando seus se-
guidores a conseguir o que querem.

“Tenham força e coragem. Tenha 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Hoje, o desejo de viver novas experiências tem 
tudo para crescer. Os estudos estão favorecidos. 
Viagem ou passeio pode animar a relação 
amorosa. Deve se dar bem na conquista.

Amizades e parcerias estão em alta, 
inclusive no serviço. Com habilidade para 
se comunicar, vai se sair bem em reunião 
ou contato com colegas e clientes. 

As mudanças ganham força nesta quinta: 
aproveite para se livrar de tudo o que tem 
atrapalhado ou incomodado nos últimos tempos. 
Clima de paixão deve marcar com quem ama.

O desejo de encher o bolso aumenta e você 
pode até encarar um trabalho extra. Se as coisas 
vão bem, pode surgir a chance de adquirir algo 
que deseja há tempos. 

O desejo de se isolar vai passar bem longe! 
Se depender das estrelas, uma sociedade ou 
parceria tem ótimas chances de sucesso. Ao lado 
da sua cara-metade, tudo deve correr bem.

Vai sobrar disposição para correr atrás de projetos 
pessoais. Organize suas prioridades e verá como 
fica mais fácil gerenciar o trabalho. Se anda de 
olho em alguém, o astral é favorável.

 Hoje, pode ser mais fácil adiantar serviços 
e mostrar seu lado responsável. As estrelas 
enviam excelentes energias para iniciar cuidados 
com a saúde. Um(a) colega pode se interessar.

Hoje, seu sexto sentido se torna mais afiado e 
você pode descobrir mais do que esperava sobre 
as intenções de outras pessoas. Se está só, um 
lance proibido pode ser tentador.

Se depender das estrelas, tudo deve correr 
melhor do que o esperado na vida profissional e 
pessoal. Você tem tudo para se divertir com os 
filhos ou amigos. 

O desejo de sair da rotina e se arriscar em áreas 
diferentes tende a crescer. Vai se sentir melhor 
se puder ajudar alguém. Você e o par podem 
descobrir novos interesses e gostos em comum.

Bom momento para iniciar uma reforma ou até 
fazer alguns ajustes na decoração. No serviço, 
aposte no bom-senso e na responsabilidade. A 
dois, os laços ganham estabilidade e segurança.

É um bom momento para cuidar da carreira e se 
dedicar mais se quiser alcançar uma promoção. 
Se tudo vai bem nas finanças, vale a pena 
investir no visual. 

Valentina faz uma proposta de trabalho a Marcos Paulo. Geandro tenta impedir que Júnior saia de casa armado, 
mas o rapaz escapa do irmão. Adamastor convence Ondina a permitir a entrada de Júnior no cabaré. Eurico 
questiona Marilda sobre sua conversa particular com Valentina. 

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)

Alain não gosta de ver Priscila e Isabel. Alain impede que Cris vá com Jorge para a fazenda. Margot decide deixar 
a foto do filho exposta. Américo engana Tavares. Gentil visita Margot. Neusa manda fotos suas com Jorge para 
Tavares. Sheila debocha de Margot. Américo finge não conhecer Edméia/ Grace. 

ESPELHO DA VIDA

Livaldo finge querer um emprego, e Samuca oferece uma vaga na SamVita, a contragosto de Carmen. 
Eliseu consegue aprovar a parceria da SamVita com a cooperativa que Cecílio quer criar junto aos catadores 
de materiais recicláveis. 

O TEMPO NÃO PARA

Ana Furtado celebra 3 meses 
sem quimio: “Fé em Deus”

SUPERAÇÃO
Instagram / Reprodução

Apresentadora trata câncer de mama

Apresentadora postou um vídeo onde malha e fala 
palavras de incentivo para os seus seguidores

fé em Deus e em você”, escreveu ela, 
na legenda. Na cena que Furtado 
postou, ela fala uma palavra de in-
centivo para cada movimento. “1,eu 
posso. 2, vou conseguir. 3, claro que 
eu consigo”, falou a apresentadora.

Desde que descobriu um câncer 
de mama, Ana Furtado divide com 
seus segiudores todos os momentos 
de seu tratamento. Após o período de 
quimioterapia, agora a apresentado-
ra passa por sessões de radioterapia. 
Ela também toma um remédio que 
ajudará a conter o risco de ter nova-
mente a doença.
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30 (trinta) dias. Processo: 0828258-65.2015.8.20.500. Ação: 
PROCEDIMENTO COMUM (7). Autor: AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Réu: 
RÉU: SANDRA MARIA DA CONCEICAO DA MATA A Exma. Sra. Dra. ROSSANA ALZIR DIÓGENES 
MACEDO, Juíza de Direito em substituição legal na 14ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no 
prazo de 30 dias, que pelo presente fica CITADO(A) a pessoa de SANDRA MARIA DA CONCEICAO 
DA MATA, inscrita no CPF/MF: 597.386.854-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como 
a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de Cobrança (Processo eletrônico 
nº 0828258-65.2015.8.20.5001), proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra 
SANDRA MARIA DA CONCEICAO DA MATA, em tramitação por este Juízo da 14ª Vara Cível para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa que tiver. Em caso de revelia será nomeado curador 
especial. OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da 
petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação 
(artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do 
Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando os códigos: 
15070309280293300000002661984 e 8080317473159400000028361370, sendo considerada vista 
pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que 
este processo tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a juntada de 
quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. Dado e Passado 
nesta Cidade de Natal, aos 29 de outubro de 2018. Eu, LUCIANA MENDONÇA MEDEIROS, Auxiliar 
Técnico, digitei e eu, MARIA JACQUELINE LOPES DE LUNA FREIRE, Chefe de Secretaria, subscrevi 
e assino. 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

THOR NORDESTE GRANITOS LTDA, CNPJ nº 06.635.285/0001-13, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença de Regularização de Operação – LRO, para extração de granito ornamental, 
localizada na Estrada Parelhas x Timbaúba, s/n, Sítio Saco do Mufumbo, zona rural, Parelhas-RN.

Ernani Scheuer
Engenheiro de Minas/Procurador  

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

THOR NORDESTE GRANITOS LTDA, CNPJ nº 06.635.285/0001-13, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença de Regularização de Operação – LRO, para extração de granito ornamental, 
localizada no Sítio Torrão, zona rural, São Vicente-RN.

Ernani Scheuer
Engenheiro de Minas/Procurador  

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

THOR NORDESTE GRANITOS, CNPJ nº 06.635.285/0001-13, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a RLO para a atividade de Indústria para Beneficiamento de Rocha Ornamental, localizado 
na Fazenda Maracujá - Estrada Parelhas x Timbaúba, Zona Rural no Município de Parelhas –RN.

Ernani Scheuer
Engenheiro de Minas/Procurador

LICENÇA SIMPLIFICADA

C X LOPES, - ME, CNPJ: 26.381.659/0001-29, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença 
Simplificada,  para Projeto Casa Show, Localizado Largo São Sebastião, 102, Centro , Praia Pipa, 
Tibau do Sul-RN.

CINDY XAVIER LOPES
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE  LICENÇA PRÉVIA

LINDEBERG BEZERRA DA SILVA, CPF:045.004.174-35, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do ‘Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença Prévia, para um Posto Revenda Combustível Líquido para veículos Automotores e Lubri-
ficantes, Capacidade 45,0m3,  localizada Margem RN 002, S/N, Zona Urbana, Distrito Carnauba, 
Senador Georgino Avelino-RN.

LINDEBERG BEZERRA DA SILVA 
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA ARMANDO RIBEIRO S.A., 12.895.803/0001-30, 
torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença Simplificada para geração de energia 
elétrica através de usina hidrelétrica com potencial gerador de 4,70 MW a ser instalada no município 
de Itajá-RN.

Rodrigo Ferreira
Diretor da Central Geradora Hidrelétrica Armando Ribeiro

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20(VINTE) dias

 A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a 

Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0821764-53.2016.8.20.5001, proposta por ITA-
PETINGA AGRO INDUSTRIAL SA contra FABIO TATIANO LIMA DA SILVA, sendo determinada a CITAÇÃO de 
FÁBIO TATIANO LIMA DA SILVA (COMERCIAL GLP CONSTRUÇÕES), pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 21.183.782/0001-11, endereço eletrônico lpapaulino@hotmail.com, na pessoa de seu repre-
sentante legal, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ R$ 6.047,60 (seis 
mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez 
por cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do CPC).  orém, o valor dos honorários poderá ser elevado 
até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos 
os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado 
do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade 
da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por 
cento) do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento 
do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial 
(art. 257, IV, CPC). Eu,LUZENHHYR SOUZA DA SILVA, Auxiliar Técnico, digitei.

Natal/RN, 14/09/2018

ELANE PALMEIRA DE SOUZA
Juíza de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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Com elenco caseiro, Globo inicia 
preparação para temporada 2019

VOLTA AO TRABALHO

Rhuan Carlos / Globo FC

De acordo com o treinador Higor César, atitude inédita da direção globense traz, também, uma 
grande responsabilidade; estreia da equipe está agendada para 9/1, contra o ABC, na capital

Desde que chegou ao futebol 
profissional, em 2013, o Globo 
sempre prezou pela continuidade 
dos trabalhos realizados nos anos 
anteriores. Até 2018, mais de 50% 
do elenco do clube era remanes-
cente e já estava identificado com 
a casa, uma forma estratégica da 
diretoria para alçar voos mais al-
tos. No entanto, para 2019, essa 
realidade mudou. Pela primeira 
vez, a Águia reformulou completa-
mente o seu time.

Sob o olhar do técnico Higor Cé-
sar, que comandou a equipe no re-
turno da Série C deste ano, o Globo 
apostou na formação de um elenco 
caseiro para o ano que vem. Todos 
os reforços anunciados são velhos 
conhecidos do torcedor potiguar. De 
acordo com o comandante, a atitude 
inédita da direção globense traz, 
também, uma grande responsabili-

dade.
“Isso não tinha acontecido desde 

a fundação, em 2013. Será uma pré-
-temporada diferente das outras, 
até porque sempre tínhamos uma 

base para poder iniciar, e hoje é to-
talmente diferente. Só temos cinco 
remanescentes que fizeram a Série 
C comigo e, destes, quatro subiram 
recentemente da base. O outro é o 

zagueiro Alexandre, que renovou 
para o estadual”, declarou o treina-
dor.

Entre os reforços anunciados 
pela equipe de Ceará-Mirim visan-
do a temporada de 2019 estão o 
volante Ramon, que jogou a segun-
da divisão deste ano pelo Alecrim; 
o zagueiro Fabiano, que também 
estava no Verdão; o meia Chiclete, 
ex-Palmeira de Goianinha; o o late-
ral-esquerdo Nininho, ex-ASSU; e o 
volante Cícero Matheus, que neste 
ano defendeu o Força e Luz na pri-
meira divisão do Estadual. 

A estreia do Globo no Campe-
onato Potiguar está marcada para 
o dia 9 de janeiro, no Frasqueirão, 
contra o atual tricampeão ABC. Em 
sua história, o clube cearámirinense 
acumula um título da segunda divi-
são local (em 2013) e dois vices da 
elite (em 2014 e 2017).  l

Volante Ramon, que estava no Alecrim, é reforço da Águia para Estadual 2019

Rodriguinho se anima com proposta e 
deve confirmar acerto com o Flamengo

RETORNO

Pedro Martins / Mowa Press

O meio-campista potiguar Ro-
driguinho, de 30 anos, deu sinal po-
sitivo para a investida do Flamengo, 
e no clube as duas chapas favoritas 
aguardam a eleição de sábado para 
avançar na contratação do jogador 
para reforçar o elenco em 2019.

Ex-jogador do Corinthians, o 
meia está no Pyramids FC, do Egi-
to, mas é pouco aproveitado. Por 
isso, já informou através de seus re-
presentantes que vê com bons olhos 
a vinda para o futebol brasileiro.

Os grupos da situação e opo-
sição estão perto de um acordo. A 
chapa rosa, de Ricardo Lomba, vem 
conversando sobre o meia desde que 
Paquetá sinalizou que não ficaria. 
Já a chapa roxa, de Rodolfo Landim, 
iniciou os contatos recentemente.

Rodriguinho viria para a lacuna 
no meio-campo deixada por Paque-
tá. O possível reforço assinaria por 
três anos com um salário na faixa de 
R$ 700 mil, teto para o elenco atual.

Para fechar a contratação o Fla-
mengo precisará pagar ao clube do 

Egito uma quantia alta. Ele foi com-
prado por R$ 23 milhões. O clube 
carioca, porém, dispõe de caixa após 
a venda do próprio Paquetá.

CARREIRA
Rodriguinho começou no futebol 

profissional atuando pela equipe do 
ABC. No entanto, não teve sucesso 
e rumou para fora do RN. Seu pri-
meiro clube longe de casa foi o Bra-

gantino-SP. Depois, o atleta foi con-
tratado pelo América-MG, onde se 
destacou e chegou ao Corinthians. 
No clube do Parque São Jorge, não 
teve bons momentos de início e foi 
emprestado para alguns times, 
entre eles o Grêmio-RS. Quando 
voltou, ganhou confiança e passou 
a ser peça chave do elenco corintia-
no. Agora, está no Pyramids FC, do 
Egito.  l

Jogador recebeu oferta para ganhar R$ 700 mil mensais no clube Rubro-Negro

José Aldenir / Agora Imagens

Meia figurou em convocações de Tite

FINAL

ABC vence América 
por 1 a 0 e é campeão  
do Estadual Sub-17

Jogando na tarde desta 
quarta-feira, 5, na Arena 
das Dunas, ABC e América 
decidiram o título do Cam-
peonato Potiguar Sub-17. 
O Alvinegro levou a melhor 
sobre o rival e venceu pelo 
marcador de 1 a 0.

O único gol do jogo foi 
anotado aos 38 minutos do 
segundo tempo por Pedri-
nho. Após boa jogada criada 
pelo ABC no meio-campo, 
Pedrinho acertou lindo chute 
na diagonal e surpreendeu o 
goleiro Rokenedy, garantin-
do o triunfo Alvinegro. l

Iuri Seabra / FNF

Duelo foi na Arena das Dunas


