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NOVO GOVERNO 04

“O Estado está ingovernável”, diz 
o deputado Gustavo Carvalho
Vice-presidente da Assembleia Legislativa avalia que o 
próximo Governo do Estado terá de privatizar empresas 
estatais para equilibrar finanças públicas a partir de 2019 

NATAL
Segunda-feira,
3 de dezembro de 2018 
Edição nº 441 | ano 2

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

REPASSES 03

Transferências do FPM ultrapassam 
a marca dos R$ 1,7 bilhão em 2018
Volume de recursos do Fundo de Participação dos Municípios 
apresentou melhoria entre janeiro e novembro deste ano, 
aponta dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
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Comércio espera aumento 
de 6% nas vendas do Natal

Viaduto do Baldo serve de 
abrigo para moradores de rua

Animados pelos resultados da “Black Friday” e com o otimismo renovado a partir das boas perspectivas 
para a economia em 2019, lojistas potiguares renovaram os estoques para o período natalino deste ano

Pelo menos 30 pessoas estão instaladas em diversos barracos construídos sob os 
vãos do equipamento viário nos últimos meses. Segundo os moradores do local, as 
habitações improvisadas não apresentam as mínimas condições de higiene

ECONOMIA 09

HABITAÇÃO 07PETRÓLEO 04

Ocupantes sobrevivem com doações e dos serviços de assistência da prefeitura

José Aldenir / Agora RN

Futuro senador pede 
investigação sobre a  
venda dos campos de 
petróleo no RN
Ecnomista Jean-Paul Prates criticou 
a cessão de 100% de 32 campos e 
50% de outros 2, do Polo Riacho da 
Forquilha, na região de Mossoró. A 
operação foi estimada em cerca de 
US$ 450 milhões.

TREINOS 16

Equipe retoma hoje os trabalhos

José Aldenir / Agora RN
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Com caras novas no 
elenco, ABC inicia a 
preparação para a 
temporada de 2019
Primeiro compromisso oficial do 
Alvinegro está marcado para o 
dia 9 de janeiro contra o Globo, 
de Ceará-Mirim, na estreia no 
Campeonato Potiguar
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(Não) apaguem as luzes

Os recorrentes atrasos salariais – e não encontrar uma forma viável 
que possam sanar isso – têm tirado não só o sono da atual gestão 
do Governo, como também de quem assume o poder Executivo a 

partir de 1º de janeiro. Contas para um lado e para o outro. Impasses. 
Impedimentos. A busca pela “luz no fim do túnel” tem se agravado nas 
últimas semanas depois que o “fator eleição” terminou. Não bastasse 
isso, há a situação dos servidores públicos com atrasos salariais e, 
por tabela, com dívidas contraídas e dificilmente sendo pagas. Para 
completar um quadro, os demais poderes apenas falando que “não tem 
sobras do orçamento a devolver”. É compreensivo, mas não conclusivo. 
Será que não há uma forma do Judiciário e Legislativo socorrerem 
o Executivo? E não é falar apenas de um Poder. É lembrar que são 
milhares de famílias a depender de pagamentos. Só nos resta torcer – e 
muito – para uma $olução a este momento.

>> Nas alturas. O preço das 
passagens aéreas tendo Natal no 
roteiro mais uma vez voltam a 
assustar. Enquanto os valores só 
se elevam, as opções de voos só 
diminuem. Prestes a assumir uma 
vaga no Senado Federal, Jean Paul 
Prates usou as redes sociais para 
criticar isso.

>> Nas alturas 2. Não é de hoje 
que as companhias praticam tarifas 
assim elevadas e oferecem serviços 
de qualidade cada vez mais duvidosa. 
Enquanto isso, turistas buscam 
outras opções de roteiros por causa 
das tarifas praticadas.

>> Nas alturas 3. E isso não é 
de hoje. Os valores cobrados por 
companhias aéreas são praticamente 
uma “caixa preta” não desvendada. 
Vale lembrar que, na Câmara dos 
Deputados, a Comissão de Turismo 
é presidida por um potiguar: o 
deputado federal Rafael Motta (PSB). 
Seria interessante nossa bancada na 
Câmara e Senado cobrar algumas 
explicações das companhias aéreas 
a respeito dos valores e serviços 
ofertados.

>> Trinca. A governadora eleita 
Fátima Bezerra já definiu os nomes 
daqueles que vão ter a missão 
de recuperar áreas consideradas 
complicadas nos últimos anos no Rio 
Grande do Norte. Para a Segurança 
Pública, o coronel Araújo Silva; na 
Saúde, Cipriano Maia; e na Educação, 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

““Hoje o Estado está 
ingovernável”,

Gustavo Carvalho, deputado estadual 
e vice-presidente da Assembleia 

Legislativa, sobre a situação econômica 
do Rio Grande do Norte

>> Situação difícil. Ainda 
sem ter conseguido concluir o 
pagamento do décimo terceiro 
salário de 2017, a atual gestão 
do Governo do Rio Grande do 
Norte admitiu que não vai ter 
como pagar o benefício referente 
ao ano de 2018. A informação 
foi dada pela secretária-chefe 
do Gabinete Civil, Tatiana 
Mendes Cunha, que alegou falta 
de recursos para o repasse das 
verbas. Na sexta, o Governo 
anunciou o pagamento de 
novembro para os servidores. 
A expectativa é de que a gestão 
de Fátima Bezerra já comece os 
trabalhos tendo que pagar os 
vencimentos de dezembro. 

Getúlio Marques. O desafio para esse 
trio não é nada fácil.

>> Mudança. Candidato ao governo 
pelo PSOL e integrante da equipe 
de transição da governadora eleita 
Fátima Bezerra, o professor Carlos 
Alberto tem tudo para ser mais 
um nome a integrar o quadro de 
secretários do novo governo. Com 
a possibilidade de ser expulso da 
legenda, ele pode arrumar as malas e 
desembarcar no PT.

>> Bíblico. O disse me disse em torno 
de nomes para o secretariado do novo 
governo com a “plantação” de notas e 
comentários em grupos de whatsapp 
querendo um espaço no Executivo 
estadual faz lembrar uma passagem 
bíblica: “muitos são chamados, mas 
poucos são escolhidos”. 

>> Articulação. Pelos lados da 
Câmara Municipal, já se começa 
uma movimentação silenciosa tendo 
em vista a nova presidência que está 
por assumir. O vereador Raniere 
Barbosa será sucedido por Paulinho 
Freire. Nos bastidores, é aquela coisa 
de “querer se segurar onde está” por 
parte de alguns. 

>> Expectativa. Até dia 19 de 
dezembro, data para diplomação dos 
eleitos no pleito deste ano, há grande 
expectativa para alguns processos 
que estão aguardando julgamento. 
Quem tá dentro, pode ficar fora. E 
vice-versa.

José Aldenir / Agora RN
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INICIATIVA

RN recebe instituto 
oftalmológico para 
atender 300 pessoas

Natal e Grande Natal 
estão prestes a receber uma 
grande iniciativa voltada para a 
saúde – especificamente, à área 
oftalmológica: o Instituto Banco 
de Olhos dos Lions Clubes do RN 
(IBOL-RN). O projeto está em sua 
reta final de construção. Assim que 
estiver pronto, o hospital prestará 
serviços médicos oftalmológicos, 
como exames, consultas e cirurgias 
de pequena a grande complexidade.

Médico, membro da 
organização Lions Clubes e 
presidente da diretoria-executiva 
do IBOL-RN, Ricardo Gurgel 
explicou como o hospital funcionará 
quando estiver pronto. “O IBOL 
terá capacidade para atender 
300 pessoas por dia só na parte 
de consultas oftalmológicas, fora 
exames consequentes desses 
atendimentos, como os de retina; 
de campos visuais; de glaucoma e 
cirurgias”, contou.

O prédio tem 1200m² e terá 
duas salas que deverão receber 
de 30 a 40 cirurgias diárias, duas 
enfermarias e seis consultórios. O 
IBOL está localizado na Rua Viana, 
nº 206, no Conjunto Amarante, 
em São Gonçalo do Amarante. Ao 
todo, a obra está orçada em R$ 
1.807.428,21. Segundo Ricardo 
Gurgel, com mais R$ 350 mil a 
construção será finalizada, restando 
apenas equipar o instituto – o 
médico crê que seria necessário 
mais R$ 1 milhão para tanto.

Os recursos utilizados 
para a construção do IBOL 
nasceram de um convênio com 
o Governo do Estado. Além 
do convênio com o Executivo, 
o IBOL também recebeu 
emendas parlamentares 
de deputados estaduais e 
federais. A unidade atenderá, 
especialmente, os usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
convênios com prefeituras e 
planos de saúde também serão 
contemplados no futuro. Outra 
expectativa é que o instituto 
sirva para residência médica 
voltada para oftalmologia.

Cedida

Instituto Banco de Olhos do RN
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Repasses do FPM em 2018 
ultrapassam R$ 1,7 bilhão 

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte aponta para recuperação 
nas transferências voluntárias mensais promovidas pelo governo federal

Os repasses de recursos do Fun-
do de Participação dos Municípios 
(FPM) para as prefeituras do Rio 
Grande do Norte somaram R$ 1,7 
milhão em 2018, segundo dados 
da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN). A Federação dos Municípios 
do Rio Grande do Norte (Femurn) 
avalia que as transferências volun-
tárias que o governo federal faz às 
prefeituras apresentaram aumento 
ao longo ano. 

De acordo com Naldinho Araújo, 
atual presidente da Femurn e que é 
prefeito de São Paulo do Potengi, é 
natural que em novembro haja um 
FPM pouco maior que nos meses 
anteriores porque os recursos pa-
gos pela União com as restituições 
do Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) diminuem, aumentando os 
valores para as prefeituras e, ao 

mesmo tempo, o governo federal 
arrecada mais Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI). No 
repasse da sexta-feira, 30, as prefei-

turas vão receber os recursos sem os 
descontos do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb), de 20%; Fundo 
Nacional da Saúde, de 15%; e Pro-
grama de Formação de Patrimônio 
do Serviço Público (Pasep), de 1%. 
Natal receberá a cifra de R$ 6,2 mi-
lhões, Mossoró e Parnamirim R$ 1,8 
milhões cada um. Os municípios com 
menores quantias de participação 
vão receber a cifra de R$ 174,8 mil.

Historicamente, os meses de ju-
lho, agosto e setembro são os piores 
para as prefeituras em termos de 
recebimento do FPM. Segundo Nal-
dinho Araújo, sempre nos últimos 
três meses do ano, o valor segue ten-
dência de alta e de janeiro a junho 
se estabiliza. “Em dezembro, onse-
guimos um aumento de 1%”, encerra 
Naldinho Araújo. l

Naldinho Araújo, presidente da Femurn

SEGUNDOS
EM QUINZE

Governo confirma não ter 
recursos para pagar 13°
O Governo do Estado confirmou na 
última sexta-feira, 30, através do 
gabinete civil, que não há recursos 
para pagar o décimo terceiro de 
2018. Além disso, a folha salarial 
de dezembro só deverá entrar na 
folha em janeiro. Ao longo de todo o 
ano, as folhas salariais estão sendo 
pagas sempre no mês seguinte. 
“A folha de outubro foi concluída 
hoje [sexta-feira, 30]”, explica a 
chefe de gabinete, Tatiana Mendes 
Cunha. Os salários de novembro 
deverão começar a serem pagos 
em dezembro. Sobre a conclusão 
do pagamento do décimo de 
2017, a chefe do Gabinete diz ser 
necessária uma liberação judicial 
sobre os royalties do petróleo por 
parte do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte.

José Aldenir / Agora RN
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“O RN está ingovernável”, analisa o 
deputado estadual Gustavo Carvalho

FINANÇAS

José Aldenir / Agora  RN

Atual vice-presidente da Assembleia Legislativa do RN, o parlamentar do PSDB alerta para ações de 
recuperação das contas públicas, como a privatização de estatais e a extinção de órgãos públicos

O deputado estadual Gustavo 
Carvalho (PSDB) se mostra preo-
cupado com a situação financeira do 
Rio Grande do Norte. Ele alerta para 
a ingovernabilidade do Estado a par-
tir de 2019, em razão da fragilidade 
das receitas públicas.

“Hoje o Estado está ingovernável. 
Se algumas medidas não forem ado-
tadas, quem quer que governe o Esta-
do se tornará apenas um figurante”, 
diz Gustavo Carvalho, atual vice-pre-
sidente da Assembleia Legislativa, 
em entrevista para a 96 FM.

Sem citar exemplos, ele defende 
a privatização de empresas estatais 
e a extinção de órgãos públicos. “O 
Estado serve para cuidar da segu-
rança, saúde e educação, ele tem que 
deixar quem entende cuidar do res-

to. É preciso haver fusão de órgãos 
e extinções; tem que haver sensibi-

lidade dos Poderes para reconhecer 
a devolução dos recursos que vieram 

do Executivo no final das gestões”, 
reforça.

O deputado avalia que a Casa 
terá uma boa relação com a futuro 
governo de Fátima Bezerra (PT). 
“Acredito que a relação com o PT 
tem que ser de prudência, porque 
hoje o Estado não tem saúde finan-
ceira. Hoje o Estado está ingoverná-
vel. Se algumas medidas não forem 
adotadas, quem quer que governe o 
Estado se tornará apenas um figu-
rante”, pontua.

Além disso, negou que vá dispu-
tar a presidência do Parlamento na 
próxima legislatura. “Há oito anos 
estou na mesa-diretora como vice, 
mas não tivemos nenhuma conversa 
sobre isso, meu desejo é que Ezequiel 
renove seu mandato”, encerra. l

Deputado diz que a relação da Casa com Fátima Bezerra será de "prudência"

SENADOR

Jean-Paul Prates pede investigação da 
venda dos campos de petróleo no RN

José Aldenir / Agora RN

O economista Jean-Paul Pra-
tes pede esclarecimentos sobre os 
critérios de escolha usados pela Pe-
trobras para a cessão de 100% de 32 
campos e 50% de outros 2, do Polo 
Riacho da Forquilha, na região de 
Mossoró.

Na operação de desinvestimento 
da estatal, 3R Petroleum ofereceu 
US$ 453,1 milhões, embora nunca 
operado um campo petrolífero.

Jean-Paul Prates vai  se licen-
ciar da presidência do Centro de Es-
tratégias e Recursos Naturais (Cer-
ne) para assumir a vaga no Senado 
Federal em janeiro. Ele é o primeiro 
suplente da governadora eleita, Fá-
tima Bezerra (PT). 

Ele lembrou em suas postagens 
o fato de a Petrobras ter escolhido 
uma empresa, no caso 3R Petroleum 
ME, “sem qualquer histórico de ope-
rações, reativada meses atrás”, para 
repassar 34 campos produtores de 
petróleo no RN por R$ 1,7 bilhão.

O economista  aproveitou para 
sugerir que a Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) “investigue detalha-
damente esta cessão sob pena de 

prevaricação”.
A empresa que adquiriu por US$ 

453,1 milhões os 34 campos de pro-
dução terrestres na Bacia Potiguar 
está registrada como microempresa-
na Receita Federal.

Os campos negociados na Bacia 
Potiguar são maduros e estão em 
produção há mais de 40 anos. De 
acordo com dados da Petrobras, a 
produção atual dos poços potiguares 

é estimada em 6 mil barris de petró-
leo por dia. Segundo a informações 
direções da 3R Petroleum, a empre-
sa é especializada de óleo e gás com 
atuação focada na América Latina. 
Essa seria a primeira operação dela 
que, segundo comunicado da Petro-
bras, “preenche os requisitos neces-
sários para ser uma Operadora C 
no Brasil, de acordo aos critérios da 
ANP”.  l

Campos potiguares foram comercializados por US$ 453,1 milhões

ADVOCACIA

Presidente eleito da 
OAB no RN promete 
descentralizar serviços

O novo presidente da seccional 
do Rio Grande do Norte da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Aldo Medeiros, defende 
a descentralização dos serviços 
da entidade para atender os 
operadores do direito do interior do 
Estado.

Aldo Medeiros foi eleito por 
41% dos advogados do Rio Grande 
do Norte – 2.059 dos votos totais. 
Atualmente, na visão do novo 
presidente, os serviços ficam 
bastante concentrados na sede da 
seccional da entidade, em Natal. 
“Os advogados que atuam em 
cidades mais distantes da capital, 
por vezes, ficam sem a devida 
assistência”, encerra. l

José Aldenir / Agora RN

Aldo: eleito com 41% dos votos
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Tudo para você decorar a sua casa.

COLEÇAO 
2019

www.leroymerlin.com.br

 NATAL - RN - BR 101, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 03/12 ate 06/12/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M
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Exclusividade  Exclusividade  

Exclusividade  

Exclusividade  

R$ 139,90
  cada  

CORTINA MANCHESTER 
COM ILHÓS 
1,40mx2,80m,  
na cor cru. Inspire. 
Contém 1 folha de cortinas. 
Varão, ponteiras e acessórios  
não inclusos.
CÓDIGO: 89673241

R$ 249,90 
 cada  

SPOT DE SOBREPOR
Mod. Hollywood, para 2 lâmpadas. Inspire. 
       Utilize lâmpadas LED dicróica.   
        Lâmpada não inclusa. 
CÓDIGO: 89620881

Vela Lisa E27

Espiral

Vela Chama

R$ 299,90
  cada  

PLAFON 
Mod. Spider, para 6 lâmpadas, na cor preta. Inspire. 

Utilize lâmpadas de filamento E27.  
Lâmpada não inclusa. 

CÓDIGO: 89647915

R$ 59,90 
 cada  

CAIXA ORGANIZADORA INDUSTRIAL 
12cmx27cmx37cm, em papelão, com alças 
em couro, na cor marrom. Boxgraphia. 
CÓDIGO: 89625802

R$ 49,90 
 cada  

PRATELEIRA COM SUPORTE NEUTRAL 
25cmx15cmx60cm, na cor  
amadeirado claro. Montfácil. 
CÓDIGO: 89891550

R$ 59,90 
 cada  

CESTO NEUTRAL FELTRO 
30cmx25cmx20cm. Montfácil. 
CÓDIGO: 89863186

R$ 79,90 
 cada  

NICHO RETANGULAR 
30cmx50cmx12cm, em 
metal, na cor preta. Zamar. 
CÓDIGO: 89865174

R$ 79,90 
 cada  

NICHO TRIANGULAR
40cmx40cmx15cm, na 
cor bege. Montfácil. 
CÓDIGO: 89863046

R$ 89,90 
 cada  

BAU PUFF DESMONTÁVEL 
Mod. Industrial, 40cmx40cmx40cm, 
na cor preta. Puff Prime. 
CÓDIGO: 89863032

R$ 60,90 
 cada  

CAPA PARA ALMOFADA 
45cmx45cm, diversos modelos. Inspire. 
Enchimento não incluso. 
CÓDIGO: 89861345-89861331-89861352

R$ 120,90 
 cada  

PERSIANA ROLÔ BAMBU
80cmx160cm, na cor marrom. Topflex.
CÓDIGO: 89027253
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jornalistaflaviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

Minha irmã Leila diz que basta sur-
gir em minha mente um tico, que num 
teco faço um texto. Pois estando para 
escrever, eis que vejo no zap o vídeo 
Odoyá, revelando a poluição no mar.

É uma produção de Marcelo Buai-
nain, um fotógrafo/documentarista, na-
tural de Campo Grande/MS, residente 
em Natal, mas um cidadão planetário, 

cheio de ternura e vontade de revelar 
os melhores ângulos do planeta, às ve-
zes pelo lado belo, como também pelo 
negativo, para que na avaliação de que 
isso não presta, avancemos para o 
polo positivo, que ele acha necessário 
atingir.

Conheci Buainain no Encontro da 
Nova Consciência, num carnaval em 
Campina Grande, onde fui palestrar. 
Depois ele veio para Natal, adquiriu 
propriedade, casou com Patrícia, pro-
criaram, e o criativo profissional, deu 

Marcelo Buainain, 
uma alma focada

continuidade a sua gloriosa carreira, 
acrescentando vídeos, tendo sobre o 
iogue Hermógenes, KRAKOW - FIRST 
ENCOUNTER, Mi Amas Vin, Bravos 
do Remo,entre outros.

O cabra é gente boa demais, fa-
moso mundialmente, tendo começado 
fotojornalista, com passagens pelas 
revistas Manchete, Veja, Isto É, El Pa-
seante e na Folha de S. Paulo. Se o as-
sunto for prêmios, já coleciona vários.

Quer alguma declaração? Eis: 
“cresci no seio de uma classe privile-
giada com acesso à educação, saúde, 
alimentação e formação ética. Em con-
trapartida, os locais e personagens que 
documento são privados das necessi-
dades mais básicas que asseguram a 
dignidade humana. Essa dicotomia de 
realidades provoca um questionamen-
to mais amplo, ultrapassando as fron-

teiras do meu self.”
Um pouco mais? Eis: “se fotogra-

far é escrever com a luz, nada mais 
natural do que interpretar uma foto, ler 
uma imagem. A fotografia capta um 
instante; um momento; uma paisagem; 
um rosto. Um ou muitos personagens. 
A fotografia apreende tanto o discurso 
quanto o silêncio. E, ao fazê-lo, ela não 
apenas cria, como narra uma história. 
Como todo texto, a fotografia só exis-
te, e se completa, quando exposta a 
novos olhares, a novas perspectivas e 
a novas expectativas, além daquelas 
originais do fotógrafo-autor. É o es-
pectador quem conclui um ciclo – que 
reproduz o instante ao infinito.”

Vale muito visitar seu site, mina 
preciosa, cheia de deslumbramentos. 
Eis o caminho:  http://www.buainain.
com/

Ministro e nº 2 da Fazenda 
travam guerra pessoal

O ministro Gilberto Occhi (Saúde) e a secretária-executiva 
do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, têm travado 
uma guerra de contornos pessoais que foi parar na Justiça. 

Após Occhi deixar a presidência da Caixa, passou a ser investigado 
em auditoria a mando de Vescovi, que preside o conselho de 
administração do banco, ignorando trâmites usuais. Revoltado, 
Occhi decidiu processar Vescovi por dano moral.

>> À espera de convite
Membros do conselho acreditam 
que Vescovi criou a auditoria 
para se cacifar junto a Bolsonaro 
esperando convite para presidir a 
Caixa.

>> De olho no cargo
Tem sido atribuída a Ana Vescovi 
manobra para alterar o estatuto 
a fim de retirar do Planalto a 
prerrogativa de nomear presidente 
da Caixa.

>> Palavra de delator
O doleiro Lúcio Funaro 
acusou Occhi, em delação, 
sem apresentar provas, de ter 
“meta de propina” quando vice-
presidente na Caixa.

>> Segredo de Justiça
O ministro Gilberto Occhi deixou 
a Caixa em abril e disse não 
poder se pronunciar sobre o 
caso, por tramitar em segredo de 
Justiça.

>> Longe das passarelas
Ainda governador, o admirado senador 
pernambucano Jarbas Vasconcelos 
(MDB) já não parecia à vontade na 
reputação de namorador de jovens 
misses. Nessa época, em Brasília para 
conversar com o então presidente Lula, 
ele se livrou da tarefa de pôr a faixa 
na vencedora do “Miss Pernambuco 
2005”, após cancelar um coquetel para 
as candidatas alegando “corte de despesas”. Foi nele inspirado, naquele ano, até 
o enredo de um bloco de carnaval do Recife. Mas Jarbas deplorou o “concurso” em 
que a vencedora ganharia “a faixa, o cetro e ...o coroa”.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““Lavagem de 

dinheiro ainda 
está em curso”

Raquel Dodge, procuradora-geral 
da República sobre a prisão de Luiz 

Fernando Pezão

já garantiu um reforço de R$840 
milhões.

Faltou ousadia a Bolsonaro
Ex-ministro da Infraestrutura 
do governo Collor, quando a 
palavra ainda era separada por 
hífen, João Santana acha que a 
pasta recriada por Bolsonaro está 
“fraquinha”, apenas com a área 
de transportes. Na sua opinião, 
deveria ganhar o reforço de 
Comunicações e Minas e Energia.

Agora é tarde
Quando desceu a rampa interna 
do Planalto para a festa do Mérito 
Cultural, quarta (28) à noite, 
o presidente Michel Temer foi 
saudado por grande parte do PIB 
paulista. Alguns até sapecaram 
um “fica, Temer”.

>> Aliados de Maia já o acham 
‘bolsonarista demais’
O deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) se aproximou tanto do 
presidente eleito Jair Bolsonaro 
(PSL), com o objetivo de garantir 
sua reeleição como presidente da 
Câmara, que aliados mais antigos 
já ameaçam desembarcar do seu 
projeto. Deputados do PT, PDT e 
do MDB já acham Maia “bolsona-
rista demais”, por isso consideram 
apoiar outro postulante. Caso não 
abra o olho, Maia pode até perder 
o cargo. 

>> Nem pensar
Perderá quem aposta em briga de 
Bolsonaro e Rodrigo Maia: fazem 
política no Rio, convivem há anos 
na Câmara, torcem pelo Botafogo.

>> Votos e intrigas
Os candidatos a presidente da Câ-
mara estão em campanha aberta 
desde o fim do segundo turno. 
Pedem votos e fazem intrigas.

>> Ramalho na luta
Um dos mais ativos rivais de 
Maia na disputa é o atual pri-
meiro-vice-presidente, deputado 
Fábio Ramalho (MDB-MG). 

>> Corrupção contagiosa
Estão com as barbas de molho os 
governantes estaduais que opta-
ram por adesão a ata de preços 
em contratos do governo Sérgio 
Cabral, no Rio de Janeiro. No DF, 
dois ex-secretários de saúde foram 
presos nesta quinta (29). Teriam 
sido abduzidos pela ladroagem de 
Cabral.

>> Se era por falta de pedir...
Em um mês, o governador eleito 
do DF, Ibaneis Rocha, foi mais 
vezes ao Palácio do Planalto que 
o atual, Rodrigo Rollemberg, em 
quatro anos. Só para Saúde, ele 

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
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Viaduto do Baldo serve de abrigo para 
pessoas em situação de rua em Natal

HABITAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Cerca de 30 pessoas em situação de rua dividem vão ao longo de 200 metros sob o viaduto localizado 
na zona Leste de Natal; ocupantes do local sobrevivem com doações e a renda diária é de até R$ 10

Na sala de visita improvisada 
em meio à terra suja, o catador de 
lixo reciclável Jailson Lucena, 47 
anos, já perdeu as esperanças de 
conseguir uma casa para morar com 
a mulher e quatro filhos. Junto a ele, 
pelo menos 30 pessoas em situação 
de rua dividem, atualmente, um vão 
de quase 200 metros sob o viaduto 
do Baldo, no Barro Vermelho, zona 
Leste de Natal.

A maioria ganha em torno de 10 
reais por dia e sobrevive de doações 
feitas por entidades filantrópicas, 
além da assistência oferecida pelo 
Centro de Referência Especializado 
para População em situação de rua 
(POP), da Prefeitura do Natal, loca-
lizado às margens do viaduto. 

No local onde vivem, não há as 
mínimas condições de higiene ou 
habitabilidade. Muitos reclamam da 
falta de acesso aos serviços básicos 
de saúde e, claro, da exclusão so-
cial. Escorado em um dos pilares do 

viaduto, pichado com as frases “Um 
dia eu me arrumo e sumo” e “Meu 
Baldo, minha vida”, Jailson apela ao 
Poder Público por uma moradia dig-
na. “Isso não é vida para ninguém. 
Durante o dia é sol na cara, à noite, 
muriçocas. Tudo aqui é improvisado, 

até mesmo a vida da gente”, lamen-
tou.

Outro morador que também 
virou catador de recicláveis, pouco 
tempo depois que ficou desemprega-
do, Sebastião Luiz, 43 anos, avô de 
três netas, diz ser um dos mais anti-

gos no local. Apesar das condições de 
miserabilidade, ele se orgulha de ser 
uma espécie de ‘xerife’ do Baldo, ao 
expulsar desordeiros e ladrões que 
tentam ali se abrigar. “Quem quiser 
pode usar sua droga ou tomar seu 
negocinho, mas bagunça e assalto 
aqui eu não permito. Quem se atre-
ver a fazer isso vai pagar um preço 
alto”.

Entre os vários barracos crava-
dos sob os dois lados do viaduto, col-
chões e sofás margeiam um lamen-
tável cenário de fragilidade pública. 
Na madrugada, o clima é hostil. Se-
gundo outro morador, José Ivanaldo, 
confusões surgem de repente após 
discussões geradas por abuso de ál-
cool ou drogas. 

“É um inferno. Quando conse-
guimos dormir, chega um mais alte-
rado falando aos berros. Tem gente 
aqui que passa dois ou três dias sem 
dormir por conta das drogas. Viram 
zumbis”, encerra José Ivanaldo. l

Diversos barracos foram construídos sob os vãos do viaduto nos últimos meses

REVOGAÇÃO

Término da restrição para a pesca vai 
beneficiar 10 mil no RN, diz Governo

José Aldenir / Agora RN

A Câmara dos Deputados derru-
bou portaria do Governo Federal que 
restringia a pesca de várias espécies 
de peixe em águas continentais, ou 
seja, em rios, lagos e até açudes na 
região hidrográfica do Atlântico Nor-
te – que compreende os estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí-
ba, Pernambuco e Alagoas.

Para o subsecretário de Pesca e 
Aquicultura do Estado, Antonio-Al-
berto Cortez, foi a melhor notícia pa-
ra o setor de pesca neste fim de ano. 
Dos 25 mil pescadores existentes no 
Rio Grande do Norte, pelo menos 10 
mil serão beneficiados com a revo-
gação da portaria, que dificultava o 
recebimento deste benefício previ-
denciário.

De acordo com Cortez, a portaria 
é no mínimo “infeliz” porque é um 
instrumento de ataque ao pescador 
artesanal, o mais humilde de todos. 
A portaria dizia que onde existe a 

possibilidade de pesca alternativa, 
o seguro-defeso – quantia no valor 
de um salário mínimo – não deveria 
ser pago. No caso de quem pesca no 
oceano, não se deve pescar lagosta 1º 
de dezembro até 28 de fevereiro, por 

causa do período de defeso. 
No caso dos peixes, a metodolo-

gia deve ser modificada no sentido 
de não se utilizar redes e sim a pesca 
de linha de anzol, a partir de janeiro 
até maio de 2019.  l

Medida impedia que pescadores recebessem benefício do seguro-defeso

SEGUNDOS
EM QUINZE

Lei proíbe copo plásticos 
em repartições públicas
As repartições públicas municipais 
de Natal terão de extinguir, a partir 
de agora, o uso de copos plásticos. 
Desde a última quinta-feira, 28, é 
obrigatório o desuso dos recipientes 
descartáveis como medida proteção 
ambiental. A ideia é incentivar que 
os funcionários públicos tragam 
das próprias residências copos 
ou canecas, sejam de vidro ou de 
cerâmica, para substituir os de 
material plástico descartável. A 
Prefeitura terá de promover ações 
de educação ambiental para a 
prática de hábitos sustentáveis. A 
responsabilidade da aquisição da 
caneca será do próprio servidor.

José Aldenir / Agora RN
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Acidentes de moto representam metade 
dos atendimentos no Walfredo Gurgel

ESTATÍSTICA

José Aldenir / Agora RN

Dados do maior hospital público do Rio Grande do Norte mostram que no ano de 2018 a média foi de 
17,7 motociclistas atendidos por dia; a imprudência dos condutores é a principal causa dos acidentes

Continua preocupante o número 
de acidentes de trânsito envolvendo 
motocicletas no Hospital Walfredo 
Gurgel (HWG). Somente de janeiro 
a junho de 2018, já foram contabili-
zadas 3.199 vítimas, média de 17,7 
atendimentos diários. 

Em todo o ano de 2017, um total 
de 8.010 motociclistas deram entra-
da no maior hospital do Rio Grande 
do Norte, média de 21 acidentados 
por dia.

Segundo estatísticas do HWG, 
em 2004, a instituição obteve a mé-
dia mais baixa de acidentes envol-
vendo motociclistas, quase 5 vítimas 
por dia. De lá para cá, o índice vem 
subindo a cada ano. Em 2014, 7.380 
pessoas deram entrada no HWG 
com algum trauma sofrido em trân-
sito. No entanto, a situação em 2015 
foi considerada a mais crítica, com 
10.411 acidentados, uma média de 

29 pessoas atendidas diariamente 
no hospital.

Para o chefe de Cirurgia Geral 
do Hospital Walfredo Gurgel, Ariano 

Oliveira, quase metade dos pacien-
tes que se encontram internados nos 
corredores são vítimas de acidentes 
com motocicleta. A maioria com ida-

de entre 17 e 45 anos, do sexo mas-
culino. “As lesões geralmente são 
graves, como amputações e fraturas 
expostas, já que o corpo é o próprio 
contato com o trauma. São pacientes 
de custo social e previdenciário ele-
vado já que ficam sofrendo por muito 
tempo com as sequelas, que podem 
levar, inclusive, à inviabilidade do 
exercício profissional”, diz Ariano 
Oliveira

De acordo com o inspetor da Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF), Ro-
berto Cabral, a principal causa dos 
acidentes de trânsito, de forma geral, 
é a imprudência do condutor, que se 
traduz em falta de atenção, excesso 
de velocidade, ultrapassagens inde-
vidas e uso de bebida alcoólica antes 
de dirigir. "Nas nossas estatísticas, 
mais da metade das mortes registra-
das nas rodovias federais do RN são 
de motociclistas",encerra. l

Walfredo Gurgel recebeu mais de três mil motociclisras acidentados em 2018 

Prefeitura promove concurso 
de melhor decoração natalina 

Estudantes desenvolvem novo 
uso para energia solar no RN

NATAL SERVIÇO

José Aldenir / Agora RN Reprodução / Senai

As inscrições para o Concurso 
de Decoração Natalina, promovido 
pela Câmara dos Lojistas de Natal 
(CDL Natal) e Prefeitura de Natal, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Turismo (Setur), já estão aber-
tas. Para participar e concorrer a 
um prêmio de R$ 5 mil, basta en-
trar no site da CDL e se cadastrar. 
As inscrições são válidas até o dia 
20 de dezembro.

O concurso vai premiar as me-

lhores decorações natalinas em cin-
co categorias: vitrines e fachadas; 
condomínios comerciais e shoppings 
centers; hotéis, pousadas e restau-
rantes; condomínios residenciais e 
residências particulares. Para se 
inscrever os interessados deverão 
preencher a ficha de inscrição no site 
da CDL, conforme regulamento. O 
não preenchimento da ficha em sua 
totalidade sujeitará ao concorrente a 
sua eliminação do concurso. l

Estudantes do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial 
do Rio Grande do Norte (SENAI-
-RN)desenvolveram um sistema 
que substitui os botijões de gás e 
geradores elétricos de carrinhos 
de comerciantes de alimentos por 
equipamentos movidos por energia 
solar. A ideia surgiu após a proibi-
ção da utilização de botijões de gás 
na praia.

O estudante do curso técnico 

em eletrotécnica, Robson Lima, 
31 anos, desenvolveu o sistema 
que faz com que equipamentos 
como estufa, gerador, fritadeira 
e refrigerador funcionem a partir 
de energia solar. Ele explica que o 
sistema é implantado no carrinho, 
que passará a ter uma espécie de 
painel solar. Esse telhado absorve 
e armazena energia numa bateria, 
que manda para um indutor, o que  
aciona equipamentos elétricos. l

Prêmio para a melhor a decoração na capital potiguar será de R$ 5 mil Novo equipamento pode substituir botijões de gás em carrinhos de lanches
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Se você tem mais de 30 anos, 
além de ter usado bastante, jamais 
vai esquecer de como era “legal” a 
internet discada. Isso mesmo, pode 
parecer um termo sem sentido e 
muito distante da sua realidade 
atual, mas a internet de apenas 
15 anos atrás, mais ou menos, 
era assim. Sem linha telefonica 
fixa e provedor, era impossível se 
conectar à rede. Não podemos 
esquecer do detalhe de que 
celular praticamente não existia 
e que a linha fixa de telefone 
ficava ocupada o tempo em que a 
pessoa ficasse navegando. Wi-fi, 
nem imaginar - pensar nisso seria 
demais. Não era fácil, mas foi o 
começo de toda essa revolução, 
essa espetacular e louca revolução 
que transformou as relações 
humanas e o mundo para sempre.

Na era jurássica da internet 
existia um termo que definia o 
que era fazer uso da rede, o 
termo era: entrar na internet! 
Preste atenção, ninguém hoje 
fala entrar na internet, não faz 
mais sentido e não faz porque 
não se sai mais da internet, hoje 
“vivemos dentro” da rede mundial, 
seja atraves dos computadores, 
smartfones, relógios, gps ou 
qualquer outro dispositivo 
desenhado para usufruir das 
maravilhas da tecnologia.

Hoje somos a geração da 
banda larga. Nossas conexões são 
centenas de vezes mais rápidas, 
muita velocidade para tranferir 
bilhões de dados 24 horas por dia.

Bem, porque falar tudo isso 
do mundo digital? Muitas pessoas 
são como a internet discada, elas 
se conectam e se disconectam o 
tempo todo. 

Quem não entender e não se 
aprimorar na arte de se conectar 
às pessoas, aos ambientes, 
boa iniciativas, ao pensamento 
sistêmico e às tendencias, vai 
ficar de fora e vai ficar de fora do 
maior evento do planeta. O evento 
de contribuir e poder deixar sua 
marca. Quanto mais conexão, 
mais força e energia, mais vida e 
abundância. 

Vem se conectar!

CRISTIANO 
SETA

Instagram: @cristianoseta

Entrar na 
conexão ou 

estar sempre 
conectado?

Lojistas apostam em alta acima 
dos 5% para o período natalino

VENDAS

José Aldenir / Agora RN

Animados pelos resultados da Black Friday e com o otimismo renovado pela 
eleição de Bolsonaro, comerciantes esperam o melhor de “Papai Noel”

A expectativa do comércio da 
capital no período natalino é um 
crescimento entre de 4,5% a 6% nas 
vendas. A confiança nestes percen-
tuais é do presidente da Câmara de 
Dirigente Lojistas (CDL), Augusto 
Vaz, no caso dos 4,5%, e do presi-
dente da Associação dos Lojistas do 
Midway Mall, Denerval Júnior, no 
caso dos 6%.

Ambas as apostas se baseiam 
nos excelentes resultados da Black 
Friday, encerrada no último dia 29 
e que deixou um gostinho de “quero 
mais” entre os comerciantes e nas 
perspectivas otimistas abertas com 
a eleição de Jair Bolsonaro à presi-
dência da República. 

“O Natal é um evento onde a 
motivação é outra e, ao contrário 
da Black Friday, não se apoia basi-
camente em promoções, o motivo do 
otimismo está na confiança do con-
sumidor que as coisas podem melho-
rar na economia”, diz Augusto Vaz.

Já para Denerval Júnior, presi-
dente da Associação de Lojistas do 
Midway Mall – shopping que fatu-

rou no ano passado R$ 1,2 bilhão – a 
expectativa de crescimento de 6% 
em relação ao ano passado decorre 
do poderio e da resposta comercial 
dos frequentadores de um dos maio-
res centros de compra do Nordeste.

As dificuldades que poderiam 
empalidecer essas boas expectativas 
já passaram. A própria Black Friday 
e o Carnatal, que costumam limpar 

o bolso dos consumidores, já são 
eventos precificados e contabilizados 
pelo comércio ao projetarem suas 
compras de fim de ano para reposi-
ção de estoque.

“Nosso maior problema está no 
atraso do pagamento do 13º do fun-
cionalismo público, o que é sempre 
um limitador no faturamento das 
lojas”, lembra Denerval Júnior. l

Líderes da CDL de Natal e de Lojistas do Midway estão otimistas para o Natal

COMPROVADO

Estudo do IBGE aponta crescimento do 
PIB brasileiro a partir do 3º trimestre

José Aldenir / Agora RN

O Produto Interno Bruto (PIB), 
segundo divulgou o IBGE, cresceu 
0,8% na passagem do 2º para o 3º 
trimestre de 2018, na série com 
ajuste sazonal. Em relação ao 3º tri-
mestre de 2017, esse crescimento foi 
de 1,3%. Já no acumulado do ano, o 
PIB cresceu 1,1%, em relação a igual 
período de 2017.

Em valores correntes, o PIB no 
terceiro trimestre de 2018 alcançou 
R$ 1,716 trilhão, sendo R$ 1,464 
trilhão do Valor Adicionado a preços 
básicos e R$ 252,2 bilhões dos Im-
postos sobre Produtos Líquidos de 
Subsídios. A taxa de investimento 
foi de 16,9% e a taxa de poupança 
foi de 14,9%. Entre as atividades 
industriais, houve alta de 0,8% nas 
Indústrias de transformação. Tanto 
as Indústrias extrativas quanto a 
Construção tiveram variação positi-

va de 0,7%. A única queda foi de Ele-
tricidade e gás, água, esgoto, ativida-
des de gestão de resíduos (-1,1%).

Nos Serviços, todos os setores 
apresentaram resultados positivos: 
Transporte, armazenagem e correio 
(2,6%); Comércio (1,1%); Atividades 
imobiliárias (1,0%); Atividades fi-
nanceiras, de seguros e serviços rela-
cionados (0,4%); Informação e comu-

nicação (0,2%); Outras atividades 
de serviços (0,2%); e Administração, 
defesa, saúde e educação públicas e 
seguridade social (0,1%).

Comparado a igual período de 
2017, o PIB cresceu 1,3% no 3º tri-
mestre de 2018. O Valor Adicionado 
a preços básicos teve aumento de 
1,3% e os Impostos sobre Produtos 
Líquidos de Subsídios cresceram 
1,3%. Dentre as atividades que 
contribuem para a geração do Valor 
Adicionado, a Agropecuária cresceu 
2,5% em relação a igual período do 
ano anterior. Já a alta na indústria 
se deu porque o setor de transforma-
ção cresceu 1,6%. Já a Construção 
teve queda (-1,0%), sendo a 18ª redu-
ção consecutiva nessa comparação. 
No setor externo, as Exportações de 
Bens e Serviços apresentaram cres-
cimento de 2,6%. l

Brasil passou a gerar mais divisas
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Passagens “salgadas” para Natal 
preocupam empresários e hoteleiros 

PREÇO ALTO

José Aldenir / Agora RN

Assunto já faz parte da lista de prioridades da governadora eleita Fátima Bezerra, que vai conversar 
com as companhias aéreas com o objetivo de encontrar um valor mais atrativo para manter o turismo

A governadora eleita Fátima 
Bezerra colocou na sua lista de prio-
ridades uma conversa com as com-
panhias aéreas para estudar possi-
bilidades de uma redução das tarifas 
para Natal, consideradas altas e que 
afugentam turistas, especialmente 
do Sul e Sudeste, na alta temporada.

Segundo o presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria Ho-
teleira no RN (ABIH), José Odécio, 
que discutiu o assunto com a gover-
nadora eleita, a alta temporada de-
verá manter um índice histórico de 
80% de ocupação da rede, mas esse 
percentual poderia ser melhor não 
fossem os preços salgados da passa-
gem aérea para Natal.

“Posso dizer que enquanto uma 
‘perna’ [trecho] de passagem para cá 
custa, por exemplo, R$ 1 mil. Aqui 

na vizinha João Pessoa ela sai pela 
metade desse valor e eu realmente 
não sei por que isso acontece”, afir-

mou Odécio.
A redução do preço do querosene 

de aviação, o QAV, insumo produzi-

do na refinaria Clara Camarão, em 
Guamaré, é atualmente de 12% para 
as companhias aéreas – percentual 
que já chegou a 25% no passado.

O tema já foi discutido direta-
mente pelo trade turístico de Natal 
com a governadora eleita, que pro-
meteu estudar o problema à luz de 
informações financeiras mais exa-
tas, hoje em estudo pelo grupo de 
transição.

Esta semana, uma fonte ligada 
a este grupo queixou-se que as infor-
mações ainda chegavam em conta 
gotas ao grupo de transição do futu-
ro governo. “Sabemos que não é má 
vontade, mas esperamos ainda esta 
semana agilizar o trabalho quando as 
informações começarem a fluir com 
mais agilidade”, comentou a fonte, 
porque a temporada está aí. l

Governadora vai tentar conseguir uma diminuição no valor da passagem aérea

ALTA ESTAÇÃO

Crise e insegurança não abalaram 
mercado de locação por temporada

José Aldenir / Agora RN

Marcelo Hollanda
Repórter

A crise econômica e a falta de 
segurança produziram mudanças no 
mercado de locação por temporada 
na alta estação. Há mais de 20 anos 
no segmento, a corretora Simone 
Brilhante Maia diz que, ao contrário 
de antigamente, quando famílias ou 
grupos alugavam por um mês fecha-
do os imóveis, hoje as demandas são 
por curtos períodos de uma semana, 
quatro ou até três dias. 

Apesar de os valores desse tipo 
de locação continuarem “salgados”, 
Simone conta não sentir mais os 
mesmos receios da violência que, no 
ano passado, levaram muitos turis-
tas a cancelar reservas e desistir a 
permanência na última hora, depois 
de pagarem por ela. “Hoje, isso pra-
ticamente acabou, mas as locações 
por curtíssimo tempo dominaram o 
mercado”, assegura.

Por ser um segmento trabalhoso, 
onde a clientela precisava ser traba-
lhada e os cuidados redobrados, com 

cobrança de caução e uma vistoria 
muito bem realizada na entrada e 
na saída no locador, o mercado de 
temporada tem hoje menos de duas 
dezenas de empresas voltadas exclu-
sivamente para o segmento.

Simone, que iniciou profissio-
nalmente em Pirangi, no litoral Sul, 
atua nos principais points turísticos, 
até Pipa, onde um imóvel de alto pa-

drão, com piscina, quadra de esporte 
e heliporto, pode custar a bagatela 
de R$ 100 mil mensais. A taxa de 
corretagem é de 20%. Com uma car-
teira tão volumosa, Simone Brilhante 
reconhece que alugar residência por 
temporada continua sendo um bom 
negócio. E os cenários preferidos dos 
turistas: São Miguel do Gostoso, Pon-
ta Negra e Pipa.  l

Placas de “aluga-se” quase sempre ficam escassas durante a alta temporada 

PROMESSA

Governo pagará 13º 
para o Bolsa Família, 
confirma novo ministro

O deputado federal Osmar 
Terra (MDB-RS), indicado para o 
Ministério da Cidadania no governo 
do presidente eleito Jair Bolsonaro, 
confirmou que será cumprida a 
promessa de um 13º no benefício 
do Bolsa Família para os integrantes 
do programa. Terra disse que 
haverá espaço no orçamento para 
o pagamento do décimo terceiro, 
em função da eliminação da fila de 
espera para o benefício ocorrida 
nos últimos anos, quando foram 
cortadas 5 milhões de bolsas de 
famílias após cruzamento de dados 
com outras fontes de renda das 
pessoas atendidas. Ele defendeu a 
continuidade de um pente-fino. l

José Aldenir / Agora RN

Beneficiários terão boa surpresa
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Bruna é provocada por amigos 
de Neymar nas redes sociais

ZOMBADA

Reprodução/ Instagram

Turma marcou Marquezine em publicação do 
craque com Gil Cebola e duas amigas na web 

Bruna Marquezine e Neymar 
Jr. terminaram há mais de um mês, 
mas algumas pessoas ainda não se 
conscientizaram disso. Amigos do jo-
gador marcaram a atriz da TV Globo 
em uma publicação do craque com 
Gil Cebola e duas amigas, Dani Sa-
chetti e a ex-BBB Angela Munhoz, 
só para fazer a atriz se sentir mal 

com a postagem.
Contudo, Bruna Marquezine re-

solveu não deixar barato o desrespei-
to e responder aos inconvenientes: 
“Eu tô na foto? Não! Então, me deixa 
quietinha na minha”. Imediatamen-
te, ela recebeu o apoio dos seguidores 
e seu comentário já passou das 1,2 
mil curtidas. l

Atriz respondeu a provocação e recebeu apoio dos seguidores no Instagram

Fernanda Gentil se 
casa em segredo com 
Priscila Montandon

Miguel Falabella revela 
clima ‘insuportável’ 
com Maitê Proença 

PRA VALER BAFÃO
Instagram/Reprodução JReprodução/ TV Globo

Jornalistas oficializaram a união Ator lembrou clima ruim em novela

Fernanda Gentil e Priscila 
Montandon entraram para o time 
das casadas, após pouco mais de 
dois anos de namoro. As jornalistas 
selaram a união em segredo, com 
a presença somente de familiares, 
e quem fez a grande revelação 
foi Ivete Sangalo, na noite da 
quinta-feira passada. Durante a 
apresentação, a cantora dedicou 
uma música ao casal para celebrar 
sua recente união. Logo em seguida, 
Gentil confirmou o casamento. 
“A gente oficializou a união, só a 
família estava presente”, disse ela à 
revista.l

Os bastidores da novela Cara 
e Coroa (1995), dirigido por Wolf 
Maya, foram bastante conturbados, 
como revelou Miguel Falabella. O 
ator e diretor e novelas revelou que 
ele passava por um momento difícil, 
pois havia sido traído. Um dia, 
atriz Maitê Proença resolveu abrir 
o jogo: ‘Miguel, está insuportável 
trabalhar contigo. Tá muito difícil a 
gente trabalhar junto. Esquece essa 
história”, relembrou.

“Eu já fui muito insuportável, 
mas tão insuportável a ponto de 
chegar em casa, ligar para pessoa e 
pedir desculpas”, revelou. l
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alexmedeiros1959@gmail.com

““O amor é a única 
paixão que não 

admite nem 
passado nem 

futuro”

(Balzac)

>> Espaço reservado.  A 
prefeitura, via STTU, fez um 
gol de placa na Rua Coronel 
Cascudo, um dos endereços 
que compõem o histórico Beco 
da Lama, templo da cultura 
e boemia natalenses. Fechou 
o acesso para automóveis, 
tornando mais agradável 
a presença e passeio das 
pessoas que frequentam o 
local. Na condição de cliente 
do Bar de Nazaré, o colunista 
agradece a iniciativa.

A Libertadores Universal 
A mídia argentina e a pacheca 

estão unidas no mimimi provin-
ciano, criticando a final da Taça 
Libertadores no estádio Santiago 
Bernabéu, em Madrid. Ambas 
cegas no provincianismo peculiar 
dos trópicos. Não entendem o fator 
comercial e a força expansiva para 
reforçar a imagem do futebol latino 
na Europa.

Se um superclássico como Boca 
Juniors x River Plate não fosse im-
portante como interesse global, não 
teria havido a batalha de grandes 
cidades como Paris, Miami, Doha e 
Madrid, todas interessadas em se-
diar a final histórica, a mais impor-
tante em toda a história de 58 anos 
do evento iniciado em 1960.

Para quem não sabe, já havia 
torcedores europeus e também ja-
poneses em Buenos Aires quando 
a final foi cancelada, no triste epi-
sódio do ataque ao ônibus do Boca 
por torcedores delinquentes do Ri-
ver, aliás coisa que existe em todas 
as torcidas de lá, de cá e além-mar. 
Imaginem a presença no jogo em 
Madrid.

Os contratos e consequências 
comerciais de uma final latina no 
estádio do Real Madrid compen-
sam o fato de muitos torcedores 
domésticos não conseguirem assis-
tir ao jogo num gramado da capital 
argentina. Mas milhares viajarão, 
como sempre fazem nas copas do 
mundo, quando os hermanos são 
quase maioria.

Convém lembrar que na Es-
panha residem mais de 120 mil 
argentinos, mais de 75 mil brasi-
leiros, sem falar nos uruguaios, co-
lombianos, chilenos e equatorianos 
que juntos somam mais de 1 mi-
lhão de almas. Alguém duvida que 
haverá deslocamentos de milhares 
de europeus para curtir o embate 
sul-americano?

Os ingleses, considerados os 
torcedores mais apaixonados por 
futebol, aprendem desde cedo que 
apesar dos muitos clássicos inter-

nos dos muitos clubes britânicos, é 
preciso fazer pelo menos uma vez 
na vida a travessia do Atlântico pa-
ra assistir uma partida entre Boca 
x River. E muitos cumprem.

Sexta-feira, passando a vista 
nos sites dos principais jornais ar-
gentinos e assistindo as resenhas 
dos canais esportivos brasileiros, 
não pude deixar de ficar estarrecido 
com a rejeição ridícula ao negócio 
armado pela Conmebol na final em 
Madrid. Quem nasceu para bodega 
nunca irá virar shopping center.

O romantismo patológico da 
mídia latina não sai do barro par-
nasiano para avançar no asfalto da 
poesia concreta. Me remete sempre 
ao botafoguense e craque das letras 
Paulo Mendes Campos sentencian-
do que a imprensa esportiva nacio-
nal sequer tinha chegado na Feira 
de Arte Moderna de 1922.

Esse povo não aprende sobre 
expansão, mesmo vendo a própria 
liga espanhola iniciar negociações 
para ter jogos em Miami. Não en-
tendem quando Barcelona, Real 
Madrid, Manchester United, Li-
verpool, Juventus criam filiais na 
China, Japão, Austrália, EUA... 
Sonham com Flamengo x Corin-
thians no Piauí.

Enquanto a FIFA expande 
a Copa do Mundo por países re-
motos, numa espécie de cruzada 
templária da bola, ficam aqui as 
redações bairristas pelejando por 
fazer dos clássicos apenas peladas 
na própria cozinha. O UOL falou 
em traição aos heróis San Martin, 
Bolívar e Tupac Amaru. Omi, vão 
tomar no olho da rua!

>> Plagiador cara de pau.
Já que voltei a falar do Paulo 
Mendes Campos, no final de 
semana um amigo me alertou 
que uma crônica minha, 
publicada no Jornal de Hoje de 
2011, foi reproduzida em 2012 
por uma tal Carta Potiguar, 
assinada por um assaltante 
de texto alheio chamado Paulo 
Eduardo.

>> Governo amanhã. O 
deputado Gustavo Carvalho 
fez um desenho preocupante do 
estado em 2019, ao comparar o 
discurso tradicional do PT com 
a realidade que Fátima Bezerra 
vai enfrentar. Disse na 94 FM 
que não há saída para a crise do 
RN sem as reformas que o PT 
sempre se colocou contra.

>> Transporte urbano. A 
vereadora natalense Nina 
Souza (PDT) será a entrevista 
hoje das 6h às 7h no Bom Dia 
Cidade, na 94 FM. Vai expor 
para mim e para Jener Tinoco 
o processo da licitação do 
transporte público e os debates 
sobre os serviços do setor na 
cidade no âmbito da Câmara 
Municipal.

>> Pão honesto. O termo 
foi introduzido no mercado 
mundial da panificação pelo 
padeiro espanhol Javier Vara, 
oriundo de uma família com 
sete gerações fabricando pão. O 
método de produção com trigo 
saudável chega em Natal com a 
Casa Nacre, aberta na Avenida 
Hermes da Fonseca, 1214, Tirol.

>> Filosofia. O professor Sírio 
Possenti, da Unicamp, será o 
conferencista sobre “fórmulas 
filosóficas, destacamento, 
circulação e apropriação 
no discurso filosófico”, que 
acontecerá no próximo dia 6, 
às 9h30, na UFRN, promovida 
pela pós-graduação em 
linguagem, departamento de 
letras e cooperativa cultural.

>> Rock n roll. Dia 8 de 
dezembro, sábado, tem overdose 
de rock na Cervejaria Continental, 
a partir do meio-dia até 20h. 
Serão oito horas do Rock Steak 
Festival com as bandas Sfinge, 
Legacy, Mobydick, Stoneglass, 
Uskaravelho, Revolver, United, 
Qvatre e Jack Black. É rock com 
open bar e churrasco.

Ciro Gomes operou 
a próstata e teve efeito 

colateral no cérebro. 

(Maria Rita Lopes)

Quem beija no cinema é 
adolescente, adulto vai para 

comer pipoca e assistir ao filme. 

(Pollyanna Gabriela)

Ninguém deveria 
precisar descer a calcinha 

para subir na vida.

 (Ana Coralina Diniz)

PICARDIA NAS REDES
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...da repórter do The Intercept 
Brasil Amanda Audi: “Daqui 
a pouco Bolsonaro vai começar 
a bater continência pra lanche 
do McDonalds”;
 
...do portal UOL: “Bolsonaro 
parabeniza Lava Jato por 
prisão de Pezão, a quem apoiou 
em 2014”;
 
...da Folha de S. Paulo: “Moro 
já articula com parlamentares 
a aprovação de projetos de seu 
interesse”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Dois em uma. Nem só de transição 
vive a governadora eleita Fátima 
Bezerra. A petista, que ainda está 
senadora, está tendo que se desdobrar 
entre os trabalhos acerca se seu 
futuro governo e o Senado Federal. 
Na semana passada, por exemplo, 
em meio aos anúncios de sua equipe 
de futuros secretários, ela precisou 
comparecer em vários compromissos 
em Brasília. Entre eles, uma reunião 
na Comissão Mista de Orçamento para 
discutir relatório setorial da área de 
Trabalho, Previdência e Assistência 
Social do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para 2019, apresentado 
pela própria Fátima Bezerra.

>> Confirmado. Falando em Fátima 
Bezerra... Foi confirmado no final da 
semana passada o nome de Getúlio 
Marques Ferreira para a Educação, 
como a coluna havia anunciado. 
O professor aposentado do IFRN era tido 
como certo para a vaga, principalmente 
pelo fato de que a governadora eleita já 
o havia indicado para o mesmo cargo 
na gestão Robinson Faria.  O futuro 
secretário de Educação é o idealizador 
do programa de expansão da educação 
tecnológica instituído no Brasil pelo 
Governo Lula, através de emenda ao 
Plano Plurianual da então deputada 
federal Fátima Bezerra.

>> Novidade. Os potiguares 
ganharão um centro de referência em 
tratamentos para a saúde ocular. Se 
trata do Hospital de Olhos do Lions, 
idealizado pelo  Instituto Banco de 
Olhos dos Lions Clubes Do Rio Grande 
do Norte (IBOL/ RN). A inauguração 
acontecerá dia 9 de dezembro de 2018. 
O Hospital será dirigido pelo médico 
oftalmologista Ricardo Gurgel.

>> Alívio . Notícia que deve estar 
sendo muito comemorada pelo servidor 
do Estado, que está em clima de 
desespero em relação aos pagamentos 
do Governo neste fim de ano: o Estado 
começou a pagar na última sexta-
feira (30) os salários de novembro do 
funcionalismo e anunciou as datas 
de fechamento da folha. Receberam 
dentro do mês trabalhado os servidores 
da Educação, DETRAN, IPERN, 
IDEMA, JUCERN, DEI e ARSEP. 
No próximo dia 07 recebem novembro 
os servidores da área de segurança: 
SESED, SEJUC, PC, PM, CBM, ITEP 
e policiais do GAC e da Vice-Gov 
(ativos e reformados). Até o dia 11 
recebem novembro os servidores ativos 
da saúde e demais servidores ativos e 
inativos que ganham até R$ 5 mil.  

>> Resta. No entanto, embora a 
maior parte dos funcionários já 
tenham previsão para receberem seus 
vencimentos, para quem ganha acima 
de R$ 5 mil o Governo informa que 
ainda não sabe quando irá quitar. 
E repete a mesma frase, que vai 
“acompanha as receitas para anunciar 
a data em breve”.  
A pequena parcela remanescente de 
outubro foi paga neste sábado.

Na reinauguração do Juvino Barreto, as arquitetas que 
tomaram a causa em prol do bem: Larissa Magalhães, Mara 
Lorena Lopes e Juliana Maia

A governadora eleita Fátima Bezerra tem se dividido entre a transição 
e o seu trabalho como senadora, como fez na ultima quarta-feira, ao 
participar, no Senado, de reunião da Comissão Mista de Orçamento

Desfile Caja Inverno 2019, no 
São Paulo Fashion Week

O Procurador do RN Francisco de Sales Matos recebeu na noite da 
última quinta-feira (29) o título de Cidadão Natalense. A proposição da 
homenagem foi do vereador Aroldo Alves (PSDB).

João Neto

Instagram

Verônica Macedo/Câmara Municipal de Natal

Fotosite
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Letícia Spiller esbanjou sua be-
leza natural na web. A atriz compar-
tilhou um clique em uma cachoeira 
em sua conta do Instagram e recebe 
muitos elogios de seus fãs.

No clique, Letícia Spiller, que 
tem 45 anos, está de cara lavada 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Qualquer problema será resolvido com 
tranquilidade ao longo do dia. Astral favorável 
para cuidar da saúde e se livrar dos maus 
hábitos. Nova paixão pode se tornar mais séria.

Com a Lua em seu signo, será mais fácil se 
concentrar nos seus interesses e correr atrás 
do que deseja. Nas finanças, tenha uma dose 
extra de cautela. 

Novas portas podem se abrir no trabalho. 
Talvez seja preciso um pouco mais de 
cautela ao lidar com pessoas próximas. Na 
vida amorosa, há sinal de romantismo.

A companhia dos amigos ajuda a deixar o astral 
mais leve. Mas, se o desejo de se isolar e ficar 
no seu canto falar mais alto, vá em frente. Os 
astros avisam que pode se encantar.

Hoje, com a Lua em seu paraíso astral, você 
conta com muita criatividade e disposição! A 
saúde, porém, vai exigir mais cuidados. Sua 
estrela vai brilhar na paquera. 

Seu lado sonhador ganha destaque e você 
pode se divertir. Cuidado com mal-entendido 
ou pessoas fofoqueiras. A vida a dois ganha 
companheirismo. 

Será mais fácil lidar com as tarefas de 
rotina. Deve receber boas-novas sobre 
a saúde de um parente. Se busca uma 
paixão, olhe ao seu redor.

Viagem ou contato com amigos que moram longe 
deve animar o seu final de semana. Seu lado 
sonhador ganha destaque, mas mantenha os pés 
no chão. Pode rolar um lance com alguém popular.

Você terá facilidade para se expressar e 
fazer novos contatos, o que deve animar a 
vida social. Em casa, o astral pode ficar mais 
pesado. Há chance de se apaixonar.

Logo cedo, mudanças no visual podem trazer 
elogios. Quer começar um curso? Esta é a 
hora certa! O desejo de matar a saudade de 
um amigo deve crescer. 

Pode surgir uma oportunidade de ganhar dinheiro. 
Se puder passear ou colocar o papo em dia com as 
pessoas mais próximas, vá em frente. Melhor ter 
cautela com mal-entendido no romance.

Neste sábado, não tenha receio de tentar algo 
diferente, seja na vida pessoal ou mesmo na área 
profissional. Pode ter boas-novas se anda buscando 
um novo emprego. Deve se dar bem na conquista.

Valentina ameaça Marilda, e Clotilde repreende a amiga. Valentina pede que Louise localize Marcos Paulo. 
Olavo questiona Valentina sobre seus planos para fazer fortuna em Serro Azul. Sóstenes cobra de Gabriel e 
Luz uma decisão sobre o namoro dos dois. Gabriel planeja comprovar que é filho de Egídio. 

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 se afasta de Isabel e fica tenso ao encontrar Priscila no casarão. A Guardiã conversa com Cris, 
que vai para o passado. Gentil garante a Flávio que Américo não está interessado em Ana. Mariane se 
insinua para Marcelo. Isabel revela a Margot que Alain é pai de Priscila. Ana e Flávio se reconciliam.

ESPELHO DA VIDA

Florêncio traz o suposto pai de Samuca, e Carmen avisa que ele não é Livaldo. Carmen lê o 
bilhete de Livaldo, que diz que é melhor se manter afastado de Samuca. Mariacarla conta a Betina 
que Lúcio estava de casamento marcado quando a noiva morreu.

O TEMPO NÃO PARA

Letícia Spiller sensualiza de 
biquíni e recebe elogios na web

BOA FORMA
Instagram / Reprodução

Atriz atua em “O Sétimo Guardião”

Atriz Letícia Spiller mostrou 
sua beleza natural em nova 
foto compartilhada nas 
redes sociais e recebeu 
elogios de seus fãs

e  mostrou sua beleza natural em 
posição inusitada durante passeio 
em uma cachoeira . “Morning!! Sex-
tou?!”, escreveu a loira na legenda da 
publicação.

Em pouco tempo, a foto da atriz 
já teve mais de 14 mil curtidas e 
muitos comentários. Na rede social, 
seus mais de 2,6 milhões de segui-
dores elogiaram a beleza da artista. 
A atriz já compartilhou outras fotos 
sensuais na cachoeira. Recentemen-
te, a atriz compartilhou uma foto ao 
lado do seu ex-marido, o ator Mar-
cello Novaes.  l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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A piscina
de pouca 
profundi-

dade

Nascido
com a
pessoa

Que
ocorre em
intervalos

Que tem
três

ângulos

Pronome
demons-
trativo

feminino

Apateta-
do; apa-
lermado

Agir como
o im-

pontual 

Tarcísio
Meira,

ator bra-
sileiro

Capital da
Grécia

(?) Láctea,
galáxia

que inclui
o Sol

Liga de
basquete 
dos EUA
(sigla)

Antigo
(abrev.)

A
"morada"

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

que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Proces-
so Licitatório Nº. 085/2018, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE ADUBOS QUÍMICO E ORGÂNICO E VENENO EM PÓ GRANULADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. A 
sessão pública dar-se-á no dia 14/12/2018 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital 
e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.prefeiturademacaiba.com.br/servicos/lici-
tacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
as 17h00min. Macaíba/RN, 30/11/2018. Pregoeiro/PMM.

AVISO DO EDITAL Nº 001/2018 DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS EFETIVOS.

O Município de Macaíba/RN, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
comunica que estarão abertas, no período de 03/12/2018 a 03/01/2019, as inscrições para o 
concurso público para provimento de cargos efetivos.

O edital nº 001/2018 contendo as informações detalhadas sobre o referido processo encon-
tra-se disponível na página do Instituto Consulpam-Consultoria Público – Privada, no endereço 
eletrônico www.consulpam.com.br.

Macaíba/RN, 30 de Novembro de 2018.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 

24.367.732/0001-82, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à 
SEMURB em 30/08/2018, através do Processo Administrativo nº 037274/2014-70, a renovação 
da Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de um Hotel, com área construída de 
13.089,10 m² em um terreno de 5.236,25 m², situado na Rua Francisco Gurgel, 33, Ponta Negra, 
Natal/RN, CEP 59.090-050, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA (RLO)

RB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - EPP, inscrito no CNPJ: 05.580.188/0001-04, 
torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano –SEMUR a renovação da L.O para poder operar a atividade de residencial multifamiliar, 
localizado  na AV. Bela Parnamirim n° 2225- Bairro Vida Nova - Parnamirim- RN 

Antônio Carlos Dantas  
Síndico

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

RECICLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS, CNPJ: 10.667.134/0001-14, Torna Pú-
blico que estar requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
grande do Norte IDEMA, a Licença de Operação (LO) para o Transporte e Coleta de Resíduos 
Sólidos Classe I e II, Empresa Base de Apoio Localizada na Rua: Manoel Patricio de Medeiros S/N 
Bairro Jardins Distrito Industrial, São Gonçalo do Amarante-RN.  

WENDELL BEZERRA DE LIMA
  ANALISTA AMBIENTAL

LICENÇA DE OPERAÇÃO

ACL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 16.870.671/0001-43, torna público, con-
forme resolução do CONAMA nº 237/97, que requereu à SEMURB em 28/08/2018, através do 
processo Administrativo nº 032561/2018, a Licença Operação para o funcionamento de um prédio 
para comércio/prestação de serviço com área construída de 433,50m2, localizado na Av. Afonso 
Pena, 1206, Tirol, Natal (RN), ficando estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

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

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

ABC e América são condenados pelo 
TJD-RN por confusão entre torcedores

PUNIÇÃO

Iuri Seabra / FNF

Alvinegro terá que fazer o pagamento de multa R$ 3.500; já o alvirrubro, por causa do atraso no início 
e reinicio da partida, terá que pagar a multa R$ 5 mil; incidentes ocorreram no Estadual deste ano

Na quinta-feira, 29, aconteceu 
na sede da Federação Norte Rio-
-grandense de Futebol (FNF), o jul-
gamento sobre os recursos de ABC e 
América, correspondentes à partida 
do segundo turno do Campeonato 
Potiguar deste ano, ocorrida no Es-
tádio Frasqueirão, em que houve-
ram conflitos entre torcedores nas 
arquibancadas, com a necessidade 
da intervenção policial.

Com isso, o ABC Futebol Clube 
terá que fazer o pagamento de mul-
ta R$ 3.500. Já o América Futebol 
Clube, por causa do atraso no início 
e reinicio da partida, terá que pagar 
a multa R$ 5 mil e restrição de tor-

cidas organizadas em um jogo. Lem-
brando que o julgamento foi válido 
aos conflitos que aconteceram na 
partida do dia 3 de março de 2018.

NOVO MANDATO 
Antes do julgamento dos casos 

de ABC e América, aconteceu na 
sede da FNF a eleição para a presi-
dência do Tribunal de Justiça Des-
portiva do Rio Grande do Norte.

O atual presidente, Adriano Ru-
fino Sousa da Silva, foi reconduzido 
ao cargo e permanecerá na condição 
até o final de 2020. Seu vice também 
continua o mesmo: o auditor Edson 
Gutemberg de Souza Filho. l

Tribunal de Justiça Desportiva proferiu as punições aos clubes potiguares
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Letícia Spiller esbanjou sua be-
leza natural na web. A atriz compar-
tilhou um clique em uma cachoeira 
em sua conta do Instagram e recebe 
muitos elogios de seus fãs.

No clique, Letícia Spiller, que 
tem 45 anos, está de cara lavada 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Qualquer problema será resolvido com 
tranquilidade ao longo do dia. Astral favorável 
para cuidar da saúde e se livrar dos maus 
hábitos. Nova paixão pode se tornar mais séria.

Com a Lua em seu signo, será mais fácil se 
concentrar nos seus interesses e correr atrás 
do que deseja. Nas finanças, tenha uma dose 
extra de cautela. 

Novas portas podem se abrir no trabalho. 
Talvez seja preciso um pouco mais de 
cautela ao lidar com pessoas próximas. Na 
vida amorosa, há sinal de romantismo.

A companhia dos amigos ajuda a deixar o astral 
mais leve. Mas, se o desejo de se isolar e ficar 
no seu canto falar mais alto, vá em frente. Os 
astros avisam que pode se encantar.

Hoje, com a Lua em seu paraíso astral, você 
conta com muita criatividade e disposição! A 
saúde, porém, vai exigir mais cuidados. Sua 
estrela vai brilhar na paquera. 

Seu lado sonhador ganha destaque e você 
pode se divertir. Cuidado com mal-entendido 
ou pessoas fofoqueiras. A vida a dois ganha 
companheirismo. 

Será mais fácil lidar com as tarefas de 
rotina. Deve receber boas-novas sobre 
a saúde de um parente. Se busca uma 
paixão, olhe ao seu redor.

Viagem ou contato com amigos que moram longe 
deve animar o seu final de semana. Seu lado 
sonhador ganha destaque, mas mantenha os pés 
no chão. Pode rolar um lance com alguém popular.

Você terá facilidade para se expressar e 
fazer novos contatos, o que deve animar a 
vida social. Em casa, o astral pode ficar mais 
pesado. Há chance de se apaixonar.

Logo cedo, mudanças no visual podem trazer 
elogios. Quer começar um curso? Esta é a 
hora certa! O desejo de matar a saudade de 
um amigo deve crescer. 

Pode surgir uma oportunidade de ganhar dinheiro. 
Se puder passear ou colocar o papo em dia com as 
pessoas mais próximas, vá em frente. Melhor ter 
cautela com mal-entendido no romance.

Neste sábado, não tenha receio de tentar algo 
diferente, seja na vida pessoal ou mesmo na área 
profissional. Pode ter boas-novas se anda buscando 
um novo emprego. Deve se dar bem na conquista.

Valentina ameaça Marilda, e Clotilde repreende a amiga. Valentina pede que Louise localize Marcos Paulo. 
Olavo questiona Valentina sobre seus planos para fazer fortuna em Serro Azul. Sóstenes cobra de Gabriel e 
Luz uma decisão sobre o namoro dos dois. Gabriel planeja comprovar que é filho de Egídio. 

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 se afasta de Isabel e fica tenso ao encontrar Priscila no casarão. A Guardiã conversa com Cris, 
que vai para o passado. Gentil garante a Flávio que Américo não está interessado em Ana. Mariane se 
insinua para Marcelo. Isabel revela a Margot que Alain é pai de Priscila. Ana e Flávio se reconciliam.

ESPELHO DA VIDA

Florêncio traz o suposto pai de Samuca, e Carmen avisa que ele não é Livaldo. Carmen lê o 
bilhete de Livaldo, que diz que é melhor se manter afastado de Samuca. Mariacarla conta a Betina 
que Lúcio estava de casamento marcado quando a noiva morreu.

O TEMPO NÃO PARA

Letícia Spiller sensualiza de 
biquíni e recebe elogios na web

BOA FORMA
Instagram / Reprodução

Atriz atua em “O Sétimo Guardião”

Atriz Letícia Spiller mostrou 
sua beleza natural em nova 
foto compartilhada nas 
redes sociais e recebeu 
elogios de seus fãs

e  mostrou sua beleza natural em 
posição inusitada durante passeio 
em uma cachoeira . “Morning!! Sex-
tou?!”, escreveu a loira na legenda da 
publicação.

Em pouco tempo, a foto da atriz 
já teve mais de 14 mil curtidas e 
muitos comentários. Na rede social, 
seus mais de 2,6 milhões de segui-
dores elogiaram a beleza da artista. 
A atriz já compartilhou outras fotos 
sensuais na cachoeira. Recentemen-
te, a atriz compartilhou uma foto ao 
lado do seu ex-marido, o ator Mar-
cello Novaes.  l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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VOLTA AO TRABALHO

ABC inicia trabalhos de pré-temporada
nesta segunda-feira no CT, em Natal

José Aldenir / Agora Imagens

Os profissionais do Depar-
tamento de Futebol do ABC se 
reuniram na concentração Jorge 
Tavares de Morais, e definiram a 
programação e os detalhes para o 
período de pré-temporada. A apre-
sentação dos atletas para o início 
dos treinos acontecerá nesta se-
gunda-feira, 3.

As atividades estão marcadas 
para o CT Alberi Ferreira de Ma-
tos. Como acontece geralmente, 
o grupo iniciará a preparação sob 
o comando do Departamento de 
Preparação Física e Fisiologia, com 
uma série de testes e avaliações 
físicas, além dos treinos físico-téc-
nicos, já introduzindo estímulos 
com bola.

Depois dessa primeira fase, o 
elenco começará os treinamentos téc-

nicos e táticos com o treinador Raniel-
le Ribeiro. O primeiro compromisso 
oficial do Alvinegro está marcado pa-

ra o dia 9/1 contra o Globo, na estreia 
no Campeonato Potiguar, competição 
que o time é atual tri-campeão.   l

Accuptat ionsendi aut faceaquo testem ius, tem eaquis ququi tecationem

Conmebol pune River com portões 
fechados e obriga Boca a jogar a final

LIBERTADORES

Jorge Saenz / AP

Is eiunt, santo dolorporio berro cum voluptatum a volor rendio. Lum eturist aut quunt at archicitem 
fugitatem sant atiis estemollab ium necteca tessus eossequae. Uda qui aut volorep udiam, alit, quam

A Conmebol anunciou nesta 
quinta-feira duas importantes de-
cisões em relação à turbulenta de-
cisão da Libertadores. A entidade 
sul-americana definiu a punição ao 
River Plate, que terá de jogar com 
portões fechados em 2019, e obrigou 
o Boca Juniors a entrar em campo 
para a segunda partida da final.

O Boca havia entrado com um 
pedido para que o River fosse des-
classificado, o que daria o título à 
equipe de La Bombonera sem preci-
sar entrar em campo. Nesta quinta, 
porém, a Conmebol descartou esta 
possibilidade e explicou que o time 
terá que entrar em campo no dia 9 
de dezembro.

“O Tribunal de Disciplina da 
Conmebol resolve não aceitar o re-
querido na denúncia apresentada 
pelo Club Atlético Boca Juniors, no 
dia 25 de novembro de 2018, e sua 
aplicação apresentada na data de 
27 de novembro de 2018”, explicou 
através de comunicado.

Quase que simultaneamente, 
a Conmebol também revelou as 

punições que serão aplicadas ao 
River Plate. Por causa da violência 
ocorrida no último dia 24, quando o 
confronto deveria ser disputado, o 
clube deverá disputar com portões 
fechados suas duas próximas par-
tidas em casa por competições da 
entidade. Além disso, será obrigado 
a pagar uma multa de US$ 400 mil 
(cerca de R$ 1,54 milhão).

“O Tribunal de Disciplina da 
Conmebol resolve impor ao Club 
Atlético River Plate uma sanção que 
consiste em jogar suas próximas 
duas partidas como mandante em 
competições oficiais organizadas pe-
la Conmebol com portões fechados. 
Esta sanção iniciará sua vigência a 
partir de 2019. E também impor ao 
River Plate uma multa de US$ 400 

mil”, comunicou.
Após o empate por 2 a 2 em La 

Bombonera, na partida de ida, Ri-
ver Plate e Boca Juniors deveriam 
decidir o título da Libertadores no 
último sábado. Momentos antes da 
partida, no entanto, o ônibus do Bo-
ca foi apedrejado pela torcida rival 
quando se aproximava do Monu-
mental de Núñez.

Diversos jogadores foram feri-
dos, como o capitão Pablo Pérez, 
que lesionou o braço e o olho, o que 
fez com que a Conmebol alterasse o 
horário da partida em duas oportu-
nidades. Após um acordo entre os 
clubes, o jogo foi adiado para o dia 
seguinte, quando, então, foi suspen-
so.

De lá para cá, o Boca tentou sa-
grar-se campeão sem sequer entrar 
em campo, enquanto o River exigia 
disputar a partida decisiva em seu 
estádio. A Conmebol, no entanto, 
ordenou que a partida aconteça 
no dia 9 de novembro, no Estádio 
Santiago Bernabéu, em Madri, às 
17h30 (horário de Brasília). l

Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, se pronunciou na quinta-feira

SEGUNDOS
EM QUINZE

Meia Juliano Borges é 
reforço do ABC para 2019
A montagem do elenco do ABC 
continua em ritmo forte. Nesta 
quinta-feira, 29, o presidente eleito, 
Fernando Suassuna, anunciou 
mais um reforço para a temporada 
2019. O novo contratado do Mais 
Querido é o meia Juliano, que 
estava atuando no Hercílio Luz/SC. 
Juliano tem 23 anos e passagens 
por clubes como o Ceará/CE e o 
Sampaio Corrêa/MA, além de uma 
experiência internacional, quando 
atuou pelo Beira-Mar/Portugal na 
temporada 2014-2015.

Divulgação / ABC FC


