
ELEIÇÕES 04

Indicações políticas no Sebrae 
geram mal estar na entidade
Governador Robinson Faria e sua sucessora, Fátima 
Bezerra, indicaram nomes para ocupar diretorias Técnica e 
de Operações, a contragosto de atuais membros.
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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

ANÁLISE 02

“Álvaro só será bom prefeito se sair 
da sombra de Carlos”, avalia Raniere
Primeiro na linha sucessória, presidente da Câmara Municipal 
de Natal (foto) criticou fato de ex-prefeito ter prestigiado ação 
da Prefeitura semana passada, ofuscando atual gestor.
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Incidência de aids sobe 
68% no RN em dez anos

Servidores avaliam fazer 
greve para receber 13°

De acordo com o Ministério da Saúde, índice, que era de 11,3 casos para cada 100 mil habitantes em 
2007, aumentou para 18,9 casos em 2017. Número de óbitos por causa da doença também cresceu.

Funcionários do Estado fizeram mobilizaçaõ em frente 
à Governadoria nesta terça para cobrar seus salários.
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CRISE 03ORDEM 04

PERDA 05

Estado deve parte da folha de outubro e não tem previsão para pagar próximos meses

José Aldenir / Agora RN

Quase 7 mil advogados 
elegem nesta quarta 
nova diretoria da OAB 
no Rio Grande do Norte

Comércio deverá abrir
1 mil vagas de trabalho 
para cobrir demanda do 
final do ano em Natal

Três chapas concorrem no pleito: a 10, 
de Paulo Coutinho, atual presidente; a 
20, de Magna Letícia, primeira mulher 
candidata; e a 30, de Aldo Medeiros. 
Votação acontece das 9h às 17h. Em 
Natal, serão 18 urnas.

Estimativa é da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Natal. Com retomada 
econômica, vendas podem melhorar. 
Caso isso aconteça, comerciantes 
podem contratar ainda mais.

LEGISLATIVO 04

Vereadores votam projeto polêmico

Elpídio Júnior / CMN
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Câmara aprova 5 
emendas ao projeto 
de licitação dos 
transportes em Natal
Vereadores retomam nesta quarta-
feira, a partir das 14h, votação da 
matéria, com 9 proposições de 
emenda restantes. É a segunda 
vez que o Legislativo analisa tema.
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Ultimato

O diretório do PSOL no Rio Grande do Norte deu um ultimato 
a Carlos Alberto Medeiros, candidato do partido ao Governo 
do Estado que terminou em 4° lugar. A legenda pediu que o 

professor peça desfiliação caso queira permanecer como integrante 
da equipe de transição indicada pela governadora eleita, Fátima 
Bezerra. Em nota distribuída nesta terça-feira, o partido frisou que, 
apesar do apoio oferecido a Fátima no 2° turno, vai adotar postura 
independente no governo.

>> Fico. Carlos Alberto, que já foi 
filiado ao PT de Fátima e chegou 
a ser candidato a vice-prefeito 
de Natal pelo partido, não quis 
polemizar. À coluna, disse que 
está na comissão de transição para 
contribuir e que torce pelo sucesso 
da futura gestão. “A sociedade 
espera e sabe que precisa da 
ajuda de todos. O momento exige 
união”, afirmou o professor, que 
acrescentou: “Não vou me desfiliar”.

>> Validade vencida. Vários dos 
atuais secretários da Prefeitura 
do Natal, remanescentes ainda 
da gestão do ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves (MDB), estão com o 
chamado prazo de validade vencido. 
Se enquadram nesse rol: Elequicina 
Santos (Mobilidade Urbana), Justina 
Iva (Educação) e Adamires França 
(Administração). A avaliação é que 
as secretárias, entre outros colegas, 
nada agregam à atual gestão.

>> Poder. Por falar em Carlos 
Eduardo, o ex-prefeito ainda estaria 
dando as cartas na administração, 
segundo informação que chegou 
à coluna. O pedetista estaria 
administrando um grupo no 
WhatsApp no qual estaria passando 
ordens e orientações para secretários 
municipais. O grupo seria 
denonimado “Grupo de Gestão”.

>> Cassação. A Justiça Eleitoral do 
Rio Grande do Norte cassou nesta 
terça-feira a prefeita e o vice-prefeito 
de Santa Cruz, no Trairi Potiguar, 
Fernanda Costa e Ivanildo Filho, 
e determinou ainda o afastamento 
imediato deles. A Justiça entendeu 
que a prefeita e o vice, além 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Esta é a emenda 
apartheid”

Vereador Fernando Lucena (PT), sobre 
emenda ao projeto de licitação de 

transporte que autoriza empresas a 
cobrarem valor adicional na tarifa para 

ônibus com ar condicionado

>> Assistência. A Comissão 
de Saúde da Câmara Municipal 
de Natal aprovou o projeto de 
lei que garante assistência 
psicológica e psiquiátrica às 
parturientes que perderam 
o filho no ventre ou logo após 
o parto. A autora do projeto, 
vereadora Carla Dickson (Pros, 
foto), explica que o projeto visa 
regulamentar o que já acontece 
na cidade para garantir que as 
mães não fiquem com problemas 
decorrentes da perda do filho.

de seis vereadores da cidade, 
participaram de um esquema de 
distribuição de cotas, para aquisição 
de medicamentos, a vereadores 
e apoiadores de Fernanda Costa, 
que é mulher do deputado estadual 
Tomba Farias (PSB).

>> Infraestrutura. O presidente 
eleito Jair Bolsonaro anunciou 
o nome de Tarcísio Gomes de 
Freitas para comandar o Ministério 
da Infraestrutura. O indicado é 
consultor legislativo da Câmara 
dos Deputados e já foi diretor 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(DNIT).

>> Corte do ponto. A Câmara 
Municipal de Natal aprovou ontem, 
em regime de urgência, o projeto de 
decreto legislativo da vereadora Ana 
Paula (PSDC) que concede anistia 
aos servidores da saúde – Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes 
de Combate as Endemias – que 
estão legalmente participando da 
greve deflagrada desde o dia 19 de 
outubro.

>> Habeas corpus. O ministro 
Ricardo Lewandowski, presidente 
da Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF), disse ontem 
que o habeas corpus apresentado 
pela defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, liberado para 
pauta pelo ministro Edson Fachin, 
pode ser julgado até dezembro 
pela turma. Em despacho desta 
terça, Fachin sugere que o pedido 
do ex-presidente seja analisado 
pela turma na sessão do dia 4 de 
dezembro.

Elpídio Júnior / CMN
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RANIERE BARBOSA:

“Álvaro só será bom 
prefeito se sair da 
sombra de Carlos”

Presidente da Câmara 
Municipal de Natal, o vereador 
Raniere Barbosa (Avante) avaliou 
que o prefeito Álvaro Dias (MDB) 
só poderá realizar uma boa 
gestão à frente do Executivo se 
se desvencilhar da imagem do 
ex-prefeito e candidato derrotado 
ao Governo do RN Carlos Eduardo 
Alves (PDT). Para o parlamentar, 
Álvaro será “um prefeito muito 
mediano” caso não faça isso.

Raniere criticou o fato de 
Carlos Eduardo ter comparecido 
recentemente à assinatura da 
ordem de serviço para obras da 
Prefeitura na zona Norte de Natal. 
O presidente da Câmara de Natal 
lembrou que a obra foi, na verdade, 
oriunda da gestão de Álvaro Dias. 
“O ex-prefeito quis ofuscá-lo. 
Álvaro me disse que se esforçou, 
juntamente com sua equipe, para 
conseguir a liberação de recursos”, 
criticou Raniere.

O parlamentar aproveitou para 
elogiar a relação estabelecida entre 
o Executivo e o Legislativo após 
Álvaro Dias assumir como prefeito 
de Natal. “Hoje, a Câmara está 
mais independente e Álvaro tem 
respeitado isso", concluiu. l

José Aldenir / Agora RN

Presidente da Câmara: avaliação

SEGUNDOS
EM QUINZE

Dodge pede aprovação
das contas de Bolsonaro
Em parecer enviado ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), a 
procuradora-geral Eleitoral, Raquel 
Dodge, recomendou a aprovação, 
com ressalvas, das contas do 
candidato eleito Jair Bolsonaro 
(PSL) na campanha deste ano.

Dida Sampaio / Estadão
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Governo silencia sobre salários, e 
servidores estaduais avaliam greve

IMPASSE

José Aldenir / Agora RN

Demora para que se publique datas para o pagamento da folha motivou um protesto na manhã desta 
terça-feira, 27, em frente à Governadoria. Auditores fiscais apontam que arrecadação tem aumentado

O Governo do Rio Grande do 
Norte ainda não divulgou o calen-
dário de pagamentos dos salários 
dos servidores para os meses de no-
vembro e dezembro e do 13º salário 
de 2018, além da conclusão do paga-
mento do abono do ano passado para 
quem ganha acima de R$ 6 mil. A de-
mora para que se publique as datas 
da composição da folha dos próximos 
meses motivou um protesto em fren-
te à Governadoria nesta terça-feira, 
27. Sem respostas oficiais do poder 
público, os servidores do Estado não 
descartam deflagrar greve geral em 
dezembro.

Servidores de diversas áreas do 
funcionalismo – saúde, educação, se-
gurança, tributação e administração 
indireta – pedem uma audiência com 
o governador Robinson Faria (PSD), 
o secretário estadual de Planejamen-
to e Finanças, Gustavo Nogueira, e 
a chefe do Gabinete Civil do Estado, 
Tatiana Mendes Cunha. O grupo de 
servidores tenta agendar uma reu-
nião com o Governo há 30 dias. Com 
faixas, cartazes, bandeiras e o apoio 
de um carro de som, pouco mais de 
200 agentes públicos participaram 
do protesto.

“Queremos o calendário de paga-
mento para o fim de 2018, além da 
quitação da folha de outubro e do 13º 
de 2017. O Governo não pode ser tão 
negligente e não nos dar uma explica-
ção sobre isso. Queremos respostas”, 
afirmou Janeayre Souto, presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores do 
Serviço Público da Administração 
Direta (Sinsp).

Em razão da falta de diálogo com 
o Governo, os servidores não descar-
tam iniciar uma greve nos próximos 
dias. “[A greve] é uma possibilidade, 
mas vamos esperar a audiência. 

Queremos uma resposta o quanto 
antes”, reforça Janeayre.

A administração direta também 
reclama o pagamento dos salários 
de outubro para cerca de 25% dos 
funcionários da rede estadual. Além 
disso, algo em torno de 5 mil servido-
res ainda não recebeu o pagamento 
do 13º de 2017. O grupo também 
pede reposição de perdas salariais, 
em razão dos contantes atrasos, bem 
como a revisão dos planos de cargos 
dos servidores estaduais.

Os auditores fiscais também 
realizam ato de protesto no Centro 

Administrativo e reivindicaram me-
didas para pagamento dos salários 
em dia. “É inadmissível entrar o 
quinto mês de salários atrasados. A 
arrecadação própria do Estado tem 
crescido, e nos últimos 30 dias foram 
R$ 105 milhões a mais. O Fisco tem 
cumprido a sua parte. Não vamos 
aceitar entrar com um R$ 1 bilhão 
em dívidas com os servidores do 
Estado. Isso é muito ruim nós, mas 
será péssimo para a economia, pois 
deixará de gerar riquezas, rendas e 
mais impostos para o Rio Grande do 
Norte”, diz Fernando Freitas, pre-
sidente do Sindicato dos Auditores 
Fiscais (Sindifern).

Fernando Freitas espera entre-
gar uma pauta com medidas que po-
dem, na visão do Sindifern, facilitar o 
pagamento dos salários. “Queremos 
medidas urgentes do Estado, como 
priorizar a arrecadação para o pa-
gamento de pessoal, repassar para 
as secretarias apenas o montante 
da folha de pagamento e repactuar 
com os outros poderes, de acordo 
com o Orçamento de 2019, para que 
o pagamento do duodécimo seja 10% 
menor que o que foi pago em 2018”, 
delimita. l

Sindicatos cobram pagamento das folhas de outubro, novembro e dezembro

ELEIÇÕES

Indicações políticas para diretoria do 
Sebrae geram mal-estar na entidade

José Aldenir / Agora RN

Marcelo Hollanda
Repórter

O engenheiro Marcelo Toscano, 
atual presidente da Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande do 
Norte (Caern), e o administrador 
de empresas João Hélio Cavalcanti 
Júnior integrarão a nova diretoria 
do Sebrae-RN durante a presidência 
do empresário Marcelo Queiroz no 
Conselho Deliberativo da entidade. 

As inscrições de novas chapas 
encerraram nesta terça-feira, 27, e 
a eleição da chapa única acontece na 
sexta-feira, 30. Assim, a composição 
da nova diretoria da instituição terá 
Marcelo Queiroz na presidência do 

Conselho Deliberativo; José Ferreira 
de Melo Neto, o Zeca Melo, mais uma 
vez na Superintendência; João Hélio 
Cavalcanti, que já ocupava a Dire-
toria Técnica, mas se licenciou para 
participar das eleições; e Marcelo 
Toscano na Diretoria Operacional. 

As indicações de Toscano, feita 
pelo governador Robinson Faria, que 
deixa o cargo em janeiro, e a de João 
Hélio Cavalcanti, da governadora 
eleita Fátima Bezerra, que assume 
em janeiro, produziram mal estar 
dentro do Sebrae-RN, especialmen-
te do atual diretor de Operações, 
Eduardo Viana, um funcionário de 
30 anos da instituição que apostava 
nas credenciais de “mérito” para se 

manter na diretoria.
“Infelizmente, o Sebrae do RN 

não era tão blindado contra ações po-
líticas, como chegou a declarar numa 
entrevista aí mesmo ao Agora RN o 
atual presidente do Conselho Delibe-
rativo, José Vieira”, lamentou.

Ouvido nesta terça-feira pelo 
Agora RN, o atual presidente do 
Conselho do Sebrae-RN, José Viei-
ra, explicou que ele só representa o 
voto da Federação da Agricultura 
(Faern). “São oito entidades priva-
das: três do governo estadual, três 
do governo federal e um do Sebrae 
nacional, com assentos no Conselho 
Deliberativo, num total de 15”, justi-
ficou. Vieira. l Marcelo Queiroz, da Fecomércio/RN
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Quase 7 mil advogados elegem nesta 
quarta-feira nova diretoria da OAB-RN

VOTO A VOTO

Câmara de NatalChapa 20 / DivulgaçãoJosé Aldenir / Agora RN

Atual presidente Paulo Coutinho (Chapa 10), que disputa a reeleição; Magna Letícia (Chapa 20), a 
primeira mulher a disputar o cargo; e Aldo Medeiro (Chapa 30) estão do pleito que promete emoção

Quase 7 mil advogadas e advo-
gados do Rio Grande do Norte vão 
às urnas em todo o Estado, nesta 
quarta-feira, 28, para eleger a nova 
diretoria que comandará, pelos pró-
ximos três anos, a seção potiguar da 
Ordem dos Advogados. 

A eleição decidirá os cinco nomes 
que irão compor a nova diretoria 
da Ordem, os membros do Conse-
lho Seccional, os representantes do 
Rio Grande do Norte no Conselho 
Federal e a diretoria da Caixa de 
Assistência do Advogado, além dos 
presidentes e demais diretores das 
sete subseções.

A votação, que será realizada 
simultaneamente em todo o Estado, 
começa às 9h e segue até às 17h. O 
pleito contará em Natal com 18 ur-
nas eletrônicas, que serão distribuí-
das em 18 sessões.

Três chapas tiveram suas ins-
crições homologadas para concorrer 
à diretoria e ao Conselho Seccional: 
Atitude OAB (Chapa 30), encabeça-
da por Aldo Medeiros; Avança OAB 
(Chapa 10), que tem como candidato 
a presidente Paulo Coutinho, que 

concorre à reeleição; e Juntos por 
uma nova Ordem (Chapa 20), enca-
beçada por Magna Letícia.

Nas subseccionais, concorrem 
as chapas:  + Avanço (Assu); o Tra-
balho Continua (Caicó); OAB Cada 
vez mais forte (Currais Novos);  
Mudança Pela Ordem e Todos pela 
Ordem (Goianinha); OAB mais forte 
(Macau); OAB Forte e OAB presen-
te, advocacia para frente (Mossoró);  

e OAB Forte e Atuante (Pau dos 
Ferros). 

CHAPA 10
No último domingo, 25, a Chapa 

10 “Avança OAB” reuniu integran-
tes, amigos e apoiadores num evento 
de confraternização e convocação 
tendo em vista a conquista dos úl-
timos votos. Falando para cerca de 
200 presentes, o candidato Paulo 

Coutinho rememorou sua gestão à 
frente da entidade. “Todo apoio vai 
ser fundamental. Nessa reta final 
precisamos de foco e determinação 
de cada um dos advogados”, exortou.

CHAPA 20
Em jantar que reuniu cerca de 

300 advogados na noite desta segun-
da-feira, 26,  os apoiadores da Chapa 
20 “Juntos por uma nova Ordem” 
confirmaram apoio à candidatura 
de Magna Letícia como a primeira 
mulher a concorrer à presidência da 
OAB/RN. “Nossa campanha é a que 
mais cresce e continua agregando 
apoios nessa reta final”, afirmou a 
candidata.

CHAPA 30
Mossoró sediou os últimos com-

promissos de campanha do advo-
gado Aldo Medeiros no interior do 
Estado nesta segunda-feira, 26. Lá, 
ele participou de mobilizações nos 
fóruns estadual e trabalhista e par-
ticipou de almoço com um grupo de 
advogados de Mossoró e de outros 
municípios da região.  l

Paulo Coutinho, Magna Letícia e Aldo Medeiros concorrem à presidência

LEGISLATIVO

Câmara aprova cinco emendas ao 
projeto da licitação dos transportes

Elpídio Júnior / CMN

O plenário da Câmara Munici-
pal de Natal começou a discutir o no-
vo projeto de lei que autoriza a Pre-
feitura do Natal a realizar licitação 
no sistema de transporte público. É 
a segunda vez que o Poder Legislati-
vo analisa o assunto, já que em 2015 
os vereadores aprovaram um projeto 
que, por conter regras pouco atrati-
vas para as empresas, resultou em 
dois editais desertos.

Foram apreciadas nesta terça-
-feira, 27, seis emendas ao projeto 
encaminhado pela Prefeitura do Na-
tal. Cinco foram aprovadas e uma foi 
considerada “prejudicada”, devido 
ao fato de outra emenda, integrante 
do grupo das cinco aprovadas, ter 
conteúdo semelhante. Pela matéria, 
30% da frota de ônibus deve ser des-

tinada aos permissionários.
Os vereadores apresentaram um 

total de 50 emendas ao projeto de 
licitação dos transportes, mas o pre-
sidente Raniere Barbosa (Avante) 

uniu propostas semelhantes. Com 
isso, restaram 15 proposições. Como 
seis já foram examinadas, faltam 
nove serem votadas.

A sessão de ontem foi interrom-
pida às 18h30, a pedido da vereadora 
Eleika Bezerra (PSL), e será retoma-
da às 14h desta quarta-feira, 28. Os 
vereadores irão retomar a discussão 
a partir da votação de uma emenda 
(a 7ª) do vereador Preto Aquino (Pa-
triota), que autoriza a cobrança de 
valores diferentes para ônibus com 
ou sem ar condicionado. Na sessão 
de ontem, a proposta foi criticada 
pelos vereadores Fernando Lucena 
(PT), Kléber Fernandes (PDT) e Ney 
Lopes Júnior (PSD), que afirmaram 
que a medida liberaria “segregação” 
no transporte público de Natal. l

Sessão da Câmara nesta terça-feira

SEGUNDOS
EM QUINZE

Túnel de Neópolis será 
interditado por 4 meses
A Superintendência Regional 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transportes (DNIT) 
no Rio Grande do Norte anunciou 
nesta terça-feira, 27, que o túnel de 
acesso à Av. das Alagoas, no bairro 
de Neópolis, zona Sul de Natal, será 
interditado a partir deste sábado, 
1º, em virtude da continuidade das 
obras de melhorias da BR-101. O 
bloqueio deve durar quatro meses. 
As paradas de ônibus próximas ao 
túnel também serão desativadas.

Google Maps / Reprodução
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Prédio da Petrobras em 
Vitória é outro escândalo

Outro edifício-sede da Petrobras vai gerar a qualquer 
momento mais um escândalo de gatunagem no governo 
do PT. Há dias, o edifício de R$680 milhões da estatal em 

Salvador resultou na operação Sem Fundos, da Polícia Federal. 
Mas há outro construído em Vitória (ES), cujo custo inicial era de 
R$90 milhões, na licitação subiu para R$436,6 milhões, no contrato 
foi a R$486,1 milhões e, após aditivos, totalizou mais de meio bilhão 
de reais, ou sejam, R$567,4 milhões. Os valores foram aferidos em 
investigação do Tribunal de Contas da União (TCU).

>> Lava Jato de olho
O TCU começou a investigar em 
setembro de 2015 a treta no edifício 
da Petrobras em Vitória. O caso é 
investigado também na Lava Jato.

>> Treta anunciada
Não tinha perigo de dar certo: duas 
das três empresas do consórcio 
contratado estão envolvidas na 
Lava Jato até o pescoço.

>> Terceirização ampla
O consórcio vencedor contratado 
(Odebrecht, Camargo Corrêa e 
Hochtief) realizou apenas 16,5% da 
obra e terceirizou todo o restante.

>> Meteram a mão
Em relatório, o TCU identificou 
“indícios robustos de sobrepreço” 
e acusou “falta transparência e 
confiabilidade nas cotações”.

>> Idade mínima de Bush
O ministro Sepúlveda Pertence 
presidia o Supremo Tribunal 
Federal, em 1996, quando visitou a 
Universidade do Texas, em Austin. 
Foi recebido pelo então governador, 
George W. Bush, que reclamou 
das dificuldades da democracia 
e relatou um diálogo áspero com 
parlamentares texanos sobre a 
fixação de idade penal mínima para alguém ser preso e processado. “Eu queria 
que fosse 10 anos mas eles insistiram e eu transigi, aceitando a idade mínima de 
14 anos”. Bush nem imaginava que o interlocutor divergia dele em cada palavra”.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ “Eles se 

apossaram 
do ambiente 
escolar para 

doutrinar”
Deputado Flavinho (PSC-SP) 
sobre ativistas de esquerda 
fazendo da escola palanque

aumento da casta de servidores 
federais cujo teto agora ultrapas-
sa os R$39 mil.

>> Pegando no susto
Após a promessa do presidente 
eleito Jair Bolsonaro de acabar 
com sigilo das operações, a dire-
ção do BNDES ficou subitamente 
humilde e acertou com o Tribunal 
de Contas da União “ações de 
transparência”.

>> Comício em sala de aula
Relator do projeto Escola Sem 
Partido, o deputado Flavinho 
(PSC-SP) tem enfrentado a 
oposição estridente de colegas 
esquerdistas, que não querem 
perder a sala de aula como espaço 
de doutrinação política.

>> Lobby de Lula foi decisivo 
para contrato na África
A participação de Lula no esque-
ma que garantiu contrato na Gui-
né Equatorial à empresa mineira 
ARG foi a “cartada final” usada 
pela empreiteira para conquistar 
o negócio. Segundo o Ministério 
Público Federal (MPF), o lobby 
rendeu propina de R$1 milhão 
para o ex-presidente, disfarçada 
de “doação ao Instituto Lula”. A 
informação é de alto funcionário 
do governo que acompanhou as 
negociações.

>> O Estado sou eu
Na Guiné Equatorial não há 
órgãos de controle, tampouco leis 
sobre licitações: é o presidente 
quem decide a empreiteira a ser 
contratada.

>> Hiperfaturamento
“Obras não são superfaturadas 
na Guiné; são hiperfaturadas, 
isso sim”, ironiza o experiente 
funcionário brasileiro que atuou 
no país. 

>> Estranha coincidência 
O pai dos três irmãos donos do 
grupo ARG morreu em acidente 
aéreo ontem, mesmo dia em que 
foram denunciados com Lula à 
Justiça.

>> Batom na cueca
Ao denunciar Lula por outro 
crime, agora de tráfico interna-
cional de influência na Guiné 
Equatorial, o MPF incluiu entre 
as provas uma carta tipo batom 
na cueca do atual presidiário ao 
ditador Teodoro Obiang.

>> Lorota esfarrapada
Desistir do indecoroso auxílio-
-moradia, que custa R$1 bilhão 
por ano a um país quebrado, 
não compensa os R$6 bilhões do 

Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do RN

ARTIGO

Marcuse é um dos mais importantes 
ideólogos da Esquerda. Pertencia à escola 
de Frankfurt, que incluía sociólogos, críticos 
de arte, psicólogos, sexólogos, cientistas 
políticos e toda uma gama de estudiosos 
que se propuseram a transformar o Mar-
xismo de uma teoria econômica numa 
realidade cultural. Marcuse expressava o 
propósito de uma revolução cultural, incluin-

A guerra cultural
do a moralidade da sociedade. Enquanto 
Marx acreditava que o poder estava com os 
que controlavam os meios de produção, a 
escola de Frankfurt dizia que o poder es-
tava junto dos que controlavam as institui-
ções de cultura. Vem da escola de Frankfurt 
uma das armas mais sórdidas usadas no 
confronto das ideias. Sem nenhum respeito 
pelo pensamento divergente, esses pen-

sadores consideravam os conservadores 
neuróticos e a partir daí desenvolveu-se to-
da uma sistemática, hoje usada fartamente 
pela esquerda, que substituiu o debate pela 
psicologização, uma forma de silenciar o 
oponente, acusando seu pensamento de 
ser uma patologia, hoje visto nas agres-
sões de homofobia, machismo ou racismo 
a qualquer discordância do pensamento 
esquerdista.

Outro pensador da esquerda, o Italiano 
Gramsci vai na mesma linha. Não é a toma-
da política do poder pela força que implanta 
a revolução, mas a conquista da hegemonia 
pela ocupação das instituições culturais. 
Gramsci foi adotado pela intelectualidade 
que a partir dali sentiu que não precisava pe-
gar em armas para ser revolucionária, mas 
que nas universidades, imprensa, cinema, 
teatro, ONGs e até igrejas, podia destruir 
costumes e valores e fazer a revolução, en-

tendida como a tomada do poder político. A 
teoria dos Cadernos do Cárcere de Gramsci 
é na verdade a teoria do fascismo, onde cor-
porativismo se transforma em hegemonia. 
A sociedade é um conjunto de centenas 
de pequenas instituições, e submetê-las é 
o segredo da política. Quando a esquerda 
precisa identificar continuamente o fascismo 
como o grande inimigo, já se entende que 
os meios são os mesmos. A guerra cultural 
da esquerda para controlar as instituições 
visa destruir a forma de governo fundada na 
representação, na lei e nas instituições autô-
nomas que medeiam o indivíduo e o estado. 
Para estes pensadores a política não passa 
de uma cobertura mentirosa posta sobre a 
realidade do poder. Para Roger Scruton as 
belas palavras libertação, democracia, igual-
dade, progresso, paz, ditas sem o menor 
compromisso com a verdade, são apenas 
floreios para a prática revolucionária.

Divulgação / Assessoria Flavinho
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Vagas para o Mais Médicos no RN estão 
todas preenchidas, diz Secretaria de Saúde

ATENDIMENTO

Wilson Dias / Agência Brasil

Municípios potiguares têm até o dia 14 de dezembro para validação e início das atividades dos novos 
médicos nos postos de saúde; parte dos profissionais vindos de Cuba deixarão o RN nesta semana

As vagas do edital destinadas 
para o Programa Mais Médicos no 
Rio Grande do Norte foram todas 
preenchidas, segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde Pública (Sesap). 
No total, estão sendo ocupadas 183 
vagas.

De acordo com a coordenadora 
do programa federal no Rio Grande 
do Norte, Ivana Fernandes, o contato 
dos profissionais com os municípios 
em que irão trabalhar já está sendo 
feito para a ocupação. “Os médicos 
que aderiram ao programa já estão 
fazendo contato com os gestores para 
assumirem as vagas deixadas pelos 
cubanos”, explicou Ivana Fernandes.

No Rio Grande do Norte, ao todo, 
16 médicos cubanos deixaram o pro-
grama no último dia 22 de novem-
bro. No próximo dia 28, outro grupo 
de profissionais do país caribenho 
também vai sair, mas ainda não se 
sabe quantos.

Os municípios onde atuavam 

os médicos cubanos que partiram 
são Brejinho, Lagoa D’Anta, Monte 
Alegre, Vila Flor, Grossos, Guamaré, 
Ielmo Marinho, Pedra Preta, Acari, 

Currais Novos, Parelhas, São Vicen-
te, São José do Campestre e Marce-
lino Vieira. As vagas serão preenchi-
das pelos médicos que ingressarem 

com o novo edital.
Alunos do curso de medicina 

da Universidade Potiguar (UnP) 
conseguiram adiantar o término 
do curso para concorrer às vagas e 
adentrarem no mercado de trabalho. 
De acordo com o diretor do curso de 
medicina da instituição, Fernando 
Suassuna, a demanda surgiu com a 
saída dos médicos cubanos. “Abriu 
uma nova oportunidade para os alu-
nos concluintes terem o seu mercado 
imediato”, declarou.

Os alunos atuarão durante três 
anos no Programa Mais Médicos 
e receberão cerca de R$ 11 mil. Os 
municípios têm até o dia 14 de de-
zembro para validação e início das 
atividades dos novos médicos nos 
postos de saúde. A publicação da 
lista com o nome dos profissionais 
homologados deve ser feita no dia 
18. O Ministério da Saúde anunciou 
que 97,2% das vagas do novo edital  
já foram preenchidas no País. l

Médicos cubanos começaram a deixar o RN no úlitmo dia 22 de novembro

Governo abre investigação 
sobre abandono de servidores 

APURAÇÃO

José Aldenir / Agora  RN

A Secretaria da Administração 
e dos Recursos Humanos (Searh) 
abriu processo administrativo para 
apurar eventuais abandonos dos 
servidores ausentes no censo previ-
denciário da rede estadual.

A administração pública tem 
o prazo de até 60 dias, contados da 
publicação da portaria publicada no 
última sexta-feira, 23, para a conclu-
são dos trabalhos.

Por meio de nota oficial, a Searh 
informou que o processo está em 
fase de diligências junto aos órgãos 
de lotação dos servidores para levan-
tamento de informações sobre cada 
servidor que não compareceu no 
prazo regular do censo e, que apenas 
após a conclusão dessas diligências 
nos órgãos é que serão avaliados ca-
so a caso.

Ainda segundo a nota, a portaria 
tem o objetivo de prorrogar o traba-
lho da comissão do censo previdenci-
ário, que foi realizado entre 2015 e 
2016, para que as diligências sejam 

realizadas. Além disso, a Secretaria 
de Administração diz que também 
não é possível estimar o prazo para 
finalização do processo, bem como, 
informar o número de casos confir-
mados como abandono. l

Secretaria de Administração do RN

Chuvas e altas temperaturas 
continuam nos próximos dias

CLIMA

José Aldenir / Agora RN

A Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária do Rio Grande do Norte (Em-
parn) divulgou balanço informando 
que, nos últimos dias, tem ocorrido 
sobre o estado potiguar pancadas 
de chuvas decorrentes de instabi-
lidades ocasionadas pela presença 
de um sistema frontal (frente fria), 
sobre o estado da Bahia.

De acordo com Emparn, esse sis-
tema meteorológico deverá manter 
seu deslocamento em direção à faixa 
equatorial, bem como as condições 
de chuvas para o final de novembro 
e início de dezembro em todas as re-
giões potiguares.

Com relação às temperaturas, 
como o início da estação do verão 
está se aproximando (21 de dezem-
bro), elas deverão apresentar valores 
ligeiramente acima do normal, com 
máximas variando entre 31 °C e 32 
ºC no início da estação para a Gran-
de Natal.

Devido à aproximação da capital 
à região oceânica, com umidade do 

ar acima de 75%, a sensação térmi-
ca será de mais calor, e esse valor 
poderá chegar a 3oºC. Segundo a 
Emparn, ainda não é possível deter-
minar como será o comportamento 
das chuvas para o período chuvoso 
de 2019 (fevereiro a maio), pois as 
variáveis atmosféricas e oceânicas 
ainda não determinaram seu com-
portamento. l

Verão se inicia no dia 21 de dezembro
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REGULAMENTAÇÃO

Lei reduz estacionamentos 
privados para motocicletas

José Aldenir / Agora  RN

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte aprovou nes-
ta terça-feira, 27, um projeto de lei 
que estabelece a cobrança de tarifa 
reduzida para motocicletas em es-
tacionamentos privados em todo o 
estadio. A matéria agora segue para 
sanção do governador Robinson Fa-
ria (PSD).

De acordo com a nova regula-
mentação, cuja autoria é do deputa-
do Gustavo Carvalho (PSDB), a taxa 
para motocicletas será de 50% do 
valor cobrado aos automóveis.

“O projeto visa fazer justiça à 
categoria. A falta de estacionamen-
tos públicos passou a ser um grave 
problema de mobilidade urbana. 
Considerando que a moto ocupa cer-
ca de um quinto do espaço utilizado 
por um carro comum, a tarifa do 
estacionamento para motos deve ser 
reduzida em relação ao valor cobra-
do por carros, para que seja mantida 
a proporcionalidade entre o serviço 
fornecido e o preço por ele cobrado”, 
justificou Gustavo.

Segundo o texto da matéria 
aprovada, os estabelecimentos que 
infringirem a lei serão notificados 
e, caso não se regularizem no prazo 
estabelecido, sofrerão a aplicação 
de multas no valor de R$ 3 mil, 

podendo inclusive ter o Alvará de 
Funcionamento cassado caso conti-
nue descumprindo a lei. “A medida 
não interfere na livre iniciativa, livre 
concorrência, nem ao menos acarre-
ta custos aos empreendimentos, pois 
busca apenas corrigir o abuso de po-
der econômico e o consequente lucro 
excessivo”, explicou o deputado.

O Rio Grande do Norte contabi-
liza atualmente, segundo dados do 
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran), 436 mil motocicletas. l

Estado tem 436 mil motocicletas

VERBA

Governo libera R$ 3,2 
milhões para o ensino 
integral no RN

O Ministério da Educação 
(MEC) liberou a transferência de R$ 
3,2 milhões em recursos para as 
escolas de ensino médio integral no 
Rio Grande do Norte. O valor é uma 
complementação do pagamento 
da primeira parcela de recursos 
correspondentes a 2019.

De acordo com o Ministério 
da Educação, os recursos devem 
ser utilizados com as despesas 
para a manutenção das escolas de 
ensino médio integral, que incluem 
a remuneração e o aperfeiçoamento 
do pessoal docente e demais 
profissionais da educação. Uma 
das metas do Plano Nacional de 
Educação (PNE) é garantir que a 
educação em tempo integral esteja 
disponível em, no mínimo, 50% 
das escolas públicas, atendendo a 
pelo menos 25% dos estudantes da 
Educação Básica do País até 2019. 
O Rio Grande do Norte tem 29 
escolas de tempo integral. l

José Aldenir / Agora  RN

RN tem 29 escolas integrais

SEGUNDOS
EM QUINZE

Natal contrata BNDES para 
projetos de iluminação
A Prefeitura de Natal iniciou as 
ações para a modernização do 
parque de iluminação pública 
da capital. O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) foi contratado 
para a estruturação de projeto de 
parceria público-privada (PPP) 
na área de iluminação pública. 
Por sua vez, o Banco contratou 
um consórcio, por intermédio de 
pregão, capitaneado pela Houer 
Concessões, além das empresas 
RSI Engenharia, Viana Guimarães 
e Miranda Rodriguez e Palavéri, 
para realizar estudos com base na 
realidade natalense e desenvolver 
os respectivos projetos de PPP. 
A primeira fase do projeto prevê 
plano de trabalho, diagnóstico e 
análise de cenários. A segunda fase 
contempla a modelagem do projeto, 
a elaboração do relatório final, 
consulta pública, edital e a licitação 
do contrato de concessão.

José Aldenir / Agora RN

Detecção de aids cresceu 68% no RN, 
aponta boletim do Ministério da Saúde

EM 10 ANOS

José Aldenir / Agora RN

Em 2007, 28 casos haviam sido notificados no estado, mas em 2017 o número saltou para 435.
O aumento de casos foi gradativo em quase todas as mudanças de ano, exceto entre 2011 e 2012

Rodrigo Ferreira
Repórter

O Rio Grande do Norte teve 
um incremento de 68% no índice 
de detecção de casos de aids nos 
últimos dez anos, segundo dados 
divulgados nesta terça-feira, 27, 
pelo Ministério da Saúde através 
do boletim epidemiológico do vírus 
HIV. O índice, que era de 11,3 ca-
sos para cada 100 mil habitantes 
em 2007 subiu para 18,9 casos no 
ano passado.

De acordo com o órgão fede-
ral da Saúde, neste quesito, o Rio 
Grande do Norte só perde para 
três estados: Tocantins, que teve 

aumento de 148%; Alagoas, que 
registrou incremento de 77%; e 
Maranhão, que teve 69% de va-
riação positiva. Empatado com o 
RN está o estado do Amapá. Todos 
os demais apresentaram índices 
menores de crescimento, tendo 
algumas unidades da federação, 
inclusive, declinado no quesito.

Com relação ao número de 
casos notificados oficialmente en-
tre 2007 e 2017, o Rio Grande do 
Norte apresentou crescimento de 
1.553%. Em 2007, 28 casos ha-
viam sido notificados no estado, 
mas em 2017 o número saltou 
para 435. O aumento de casos foi 
gradativo em quase todas as mu-

danças de ano, exceto entre 2011 e 
2012, quando foram notificados 71 
e 70, respectivamente. 

ÓBITOS
O boletim epidemiológico lan-

çado pelo Ministério da Saúde 
também apresentou dados de óbi-
tos que tenham tido como causa 
básica a aids. A exemplo da taxa 
de detecção e do número de casos, 
o Rio Grande do Norte também 
apresentou crescimento neste 
quesito. Em 2007, foram identifi-
cadas 39 mortes por causa da aids 
no estado. Já em 2017, o número 
cresceu para 144, representando 
um aumento de 369%. l Camisinha combate transmisssões
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Eu adoro a origem das palavras, 
entender a história por trás de algo 
que muitas vezes nós falamos e não 
compreendemos a profundidade que o 
termo significa. Tendo como exemplo 
uma das palavras acima, profissão, 
muito se pode aprender sobre o 
sentindo denso que o termo impõe.

Profissão tem na sua origem o 
substantivo no latim “professione”, 
que por sua vez vem do verbo 
“proferre”. Significa declarar, 
professar, apresentar, ensinar.

Outra palavra, vocação, vem 
do latim “vocatio”, que significa 
um chamamento, que é um termo 
derivado do verbo “vocare”, chamar. 
É a competência, a habilidade ou 
talento que tem cada indivíduo para 
exercer uma profissão.

Olhando para mim, Semio, assim 
eu defino estas duas palavras. Minha 
profissão: consultor de empresas. 
Minha vocação: entender e atender 
meus clientes, a partir das pessoas 
que formam uma empresa.

Ao encontrar clareza no que 
eu sou profissionalmente – parte 
importante da vida de qualquer um 
de nós – eu crio motivação e foco na 
minha vida.

Esta deve ser a missão de pais 
para seus filhos, criar um ambiente 
em que um jovem, com suas dúvidas 
e anseios, possa descobrir qual sua 
vocação profissional.

Para isso, costumo dizer o 
que aprendi na minha profissão: é 
legítimo demais para um pai ou mãe 
influenciar seus filhos para seguirem 
seus passos na empresa por eles 
fundadas ou herdadas.

E influenciar deve ser ensinando 
– professando! – o ofício de 
empreender, desde questões como 
liderança, passando por conquistas 
de metas e objetivos desafiantes e 
que tenham significado pessoal.

Nada é mais frustrante do que 
escolher algo na vida para a qual a 
pessoa não tenha vocação, não se 
sinta chamada, talentosa. Por isso, 
cabem aos pais entender que seus 
filhos podem sim não quererem 
trabalhar na empresa da família. 
Afinal, qual o sentido da vida se não 
é ser feliz?

Pais, escutem seus filhos. 
Filhos, ouçam seus pais. E, juntos, 
descubram o que é melhor para cada 
um vocês, mesmo que sejam coisas 
diferentes.

SEMIO
TIMENI

semio@semio.com.br

Minha profissão
e vocação

RN entra 2019 com apenas 35 
conselhos municipais de turismo

GESTÃO

José Aldenir / Agora RN

Existência desses conselhos é fundamental para integrar o Mapa do 
Turismo Brasileiro. Sem eles, não há repasses oficiais para as cidades

Marcelo Hollanda
Repórter

Com 167 cidades, o Rio Grande 
do Norte entrará 2019 com o fun-
cionamento de apenas metade dos 
conselhos municipais de turismo que 
tinha até recentemente, passando de 
75 para 35.

Critério de peso para se obter 
recursos do Prodetur + Turismo, 
programa federal criado em abril 
deste ano para interiorizar o turismo 
pelo País, a existência de conselhos 
de turismo nos municípios é condi-
ção básica para integrar o Mapa do 
Turismo Brasileiro. Sem isso, os mu-
nicípios estarão fora do radar para 
recursos oficiais.

Natal e Tibau do Sul já se benefi-
ciam do programa como tradicionais 
destinos, mas mesmo municípios 
que não dispõem de equipamentos 
turísticos como hotéis podem sair 
ganhando, fornecendo mão de obra 
para aqueles que compõem o mapa.  

Criado em abril deste ano com 
R$ 5 bilhões na carteira, o Prode-
tur + Turismo levou pelo menos 70 
representantes de municípios poti-
guares à Escola de Governo nesta 

terça-feira, 27, para ouvir uma longa 
exposição de Ana Carla Moura, do 
Ministério do Turismo.

“Se temos a certeza do nosso 
potencial no setor, precisamos estar 
capacitados a receber esses investi-
mentos que podem mudar a econo-
mia e, consequentemente, a qualida-
de de vida em qualquer município”, 
afirmou o secretário estadual de 
Turismo, Manuel Gaspar.

A subsecretária estadual de 
Turismo, Solange Portela, lembrou 
que o princípio do Programa de Re-
gionalização desenvolve não apenas 
a oferta principal ao turismo, mas a 
oferta complementar e de apoio.

“Então, são muitos os caminhos 
que o turismo oferece para produzir 
receita ao município, que precisam 
estar inseridos nesses programas e 
esse Encontro foi uma ótima oportu-
nidade para saber como”, observou.

As propostas para obtenção de 
financiamento incluem, por parte 
dos municípios, desde projetos de 
infraestrutura turística, sanea-
mento básico, gestão e avaliação 
ambiental, transporte e mobilidade 
urbana. Priorizam também ações 
de qualificação, promoção, apoio à 
comercialização, pesquisa e inova-
ção, empreendedorismo e parcerias 
público-privadas. l

Representantes das prefeituras se reuniram nesta terça-feira na Escola de Governo

OPORTUNIDADE

Comércio de Natal vai abrir 1 mil vagas 
de trabalho para atender fim de ano

José Aldenir / Agora RN

Chegou o fim de ano, e a busca 
por presentes movimenta os centros 
comerciais do Estado. O aumento 
na demanda para o comércio ge-
ra contratações temporárias, que 
visam atender melhor as vendas. 
Um levantamento da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal (CDL 
Natal) mostra que pelo menos 1,8 
mil pessoas vão ocupar vagas em 
lojas de rua e dos shoppings centers. 
Das oportunidades, 1 mil devem ser 
ocupadas na capital potiguar.

A gerente comercial Elisangela 
de Oliveira foi contratada recente-
mente para estar à frente de um 
quiosque de perfumaria e cosméticos 
no Midway Mall. Recém-chegada de 
São Paulo com sua família, ela conta 

que ter experiencia na área ajudou-a 
a conseguir emprego em Natal.

“Como tenho formação na área 
e já havia trabalhado para a mar-
ca anteriormente, foi mais fácil 
conquistar a vaga. Acredito que o 

consumidor está mais exigente com 
quem vende e, por isso, é necessário 
que quem procura um espaço no 
mercado tenha qualificação, além de 
vontade de aprender”, aconselha.

De acordo com Luciana Minora, 
franqueada L’Occitane au Brésil em 
Natal e proprietária do quiosque no 
qual Elisângela trabalha, até o fim do 
ano mais contratações temporárias 
devem acontecer. “Estamos apostan-
do em um fim de ano melhor para 
o comércio e, por isso, ampliamos a 
equipe. Além da gerente contratamos 
mais uma vendedora para atender 
todos que passarem no quiosque. 
Quando o fluxo começar a aumentar 
mais, devemos chamar pelo menos 
mais uma pessoa”, conta. l

Compras de fim de ano agitam setor
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O SÉTIMO GUARDIÃO

Fonoaudiólogos repudiam cena de 
novela: “Equivocada e irresponsável”

TV Globo / Reprodução

O capítulo do último sábado da 
novela “O Sétimo Guardião” contou 
com uma cena polêmica, que gerou 
revolta entre os fonoaudiólogos.

A cena em questão se trata da 
prostituta Stefania, interpretada 
por Carol Duarte, sofrendo uma ten-
tativa de estrangulamento por parte 
de Sampaio (Marcello Novaes). A 
violência acabou curando Stefania 
de sua gagueira, algo que gerou re-
percussão negativa.

Uma vez curada da gagueira, a 
garota de programa da novela “ O 
Sétimo Guardião “ surpreende tan-
to a cafetina Ondina (Ana Beatriz 

Nogueira), que chega a dizer “Ficou 
tão apavorada que ficou boa da ga-
gueira” quanto a si mesma, que se 

dirigiu ao espelho, onde falou “O rato 
roeu a roupa do rei de Roma. Eu não 
errei nenhum erre. Eu tô curada”.

O Conselho Federal de Fonoau-
diologia se manifestou a respeito da 
cena. Segundo a entidade, a cena foi 
considerada equivocada e irrespon-
sável pelos fonoaudiólogos. “Apesar 
de sabermos que a obra é ficcional a 
cena veiculada é bastante equivoca-
da e desrespeita, de maneira irres-
ponsável os sujeitos que apresentam 
gagueira”, consta na publicação. 
“Não se cura gagueira com susto ou 
violência e muito menos com agres-
são”, escreveram. l

AGRESSÕES

Justiça condena Danilo 
Gentili a indenizar 
Freixo em R$ 10 mil

Danilo Gentili foi condenado 
a pagar uma indenização para 
Marcelo Freixo no valor de R$ 10 
mil por danos morais. A penalização 
é decorrente do caso que estava 
na Justiça desde o ano passado, 
quando o apresentador fez ofensas 
ao político em suas redes sociais.

O processo foi movido por 
Freixo quando Danilo Gentili o 
chamou de “bandido, machista, 
agressor de mulheres, líder dos 
black blocs e assassino”, em seu 
Twitter. O valor da indenização é 
10% do pedido inicialmente pelo 
deputado no processo. l

Cena em que Stefania é “curada”

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA, CNPJ 13.634.037/0001-13, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para um comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), 
sendo um Classe III, localizada na Rua Inácio Soares Barbosa, n° 906, Cruz do Monte, Parelhas/
RN, CEP 59.360-000.

Ewerton Rodrigues de Araujo
Proprietário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 009/2018

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por 
sua Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria 03/Presidente/2018, torna 
público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2018, tipo Menor Preço 
por item, a contratação de empresa responsável pela prestação do serviço de fornecimento de 
Buffet, tipo Café da Manhã, Cofe break,Coquetel, Almoço e Jantar, necessário a realização de 
eventos a serem realizados pelo SENAR-AR/RN durante os exercícios de 2018/2019, declarando 
as empresas PJ REFEIÇOES COLETIVAS LTDA EPP, vencedora do Item 02 e a empresa  SALT-
NOR – REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS EIRELI – ME, Vencedora dos Itens 01, 03,04,05 
e 06 do referido certame licitatório. Natal (RN), 27 de novembro de 2018. Larissa Hermínia Augusto 
Bezerra – Pregoeira.

Ewerton Rodrigues de Araujo
Proprietário

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
Mineração Nacional S/A, CNPJ 08.034.802/0001-24, torna público que recebeu do Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a (Licença 
de Instalação e Operação), com prazo de validade até (28/06/2021), em favor do empreendimento 
(Extração Mineral de Arenito e beneficiamento para fins ornamentais, em uma área de 31,43 hec-
tares e volume de 3.846 m³/mês. A área referente a poligonal do DNPM nº 484.040/2015 abrange 
os municípios de Coronel Ezequiel/RN e Jaçanã/RN. Com acesso ao imóvel rural na Coordenada: 
Latitude: 06º24’03,15” S e Longitude 36º10’06,57”O. 

Jony Peterson de Oliveira Lima
Engenheiro de MinasJo

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema as seguintes licenças:

 Licença de Operação (LO) para o Poço exploratório 1-RC-4-RN, localizado na BR 
304, Km 72, situado no município do Mossoró/RN;

 Licença Simplificada (LS) para a Estrada de acesso medindo 823 metros ao poço 
exploratório de código 1-RC-4-RN, localizada na P.A. Fazenda, Km 72, BR 304 situado no mu-
nicípio do Mossoró/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico
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““As memórias do
passado são o que nos 

resta de futuro”

(Clark Quente)

>> O rei dos mares. 
O filme do super-herói 
Aquaman parece confirmar 
a expectativa da DC Comics 
como sua produção mais 
esperada dos últimos anos. 
A aventura do monarca 
dos oceanos (o rival da 
Marvel é Namor) está 
arrebentando na pré-venda 
dos ingressos nos EUA, já 
superando filmes recentes 
da concorrência como 
Vingadores: Guerra Infinita 
e Venom.

São 14h55. O boxeador perso-
nagem de Robert De Niro em Touro 
Indomável, filme de 1980, está sen-
tado à mesa comendo algo preparado 
por sua mulher, papel da jovem atriz 
Cathy Moriarthy. Ao mesmo tempo, 
o alcóolatra interpretado por Nicolas 
Cage em Despedida em Las Vegas 
dorme num sofá.

Três minutos depois, o persona-
gem de Woody Allen em Poderosa 
Afrodite, dirigido pelo próprio em 
1995, toca a campainha de Linda 
Ash, pepel de Mira Sorvino, enquan-
to Meryl Streep espera num café de 
Nova York o colega Dustin Hofman, 
que só chega ás 15h02 pra uma cena 
de Kramer vs Kramer (1979).

Dali a dois minutos, às 15h04, os 
atores que fazem a família do perso-
nagem da atriz Abigail Breslin (então 
com dez anos) na comédia Pequena 
Miss Sunshine, de 2006, chegam 
também atrasados – e atabalhoados - 
no local de um concurso de beleza que 
a menina Olive Hoover se inscreveu 
para disputar.

Assim poderiam transcorrer as 
cenas cinematográficas de milhares 
de filmes, se pudéssemos juntá-los, 
minuto a minuto, até formar uma 
obra híbrida com duração de um dia 
inteiro. As ações dos múltiplos perso-
nagens numa sequência louca como 
se cada tomada fosse se estendendo 
na outra.

Catar e juntar cenas assim para 
completar uma projeção de 24 horas 
de duração parece uma ideia maluca 
e impossível, mas que por incrível 
que pareça foi realizada por um ar-
tista americano que mora na Bélgica, 
tem 63 anos e se chama Christian 
Barclay. O cara tem loucura suficien-
te pra isso.

O maluco resolveu assistir mais 
de dez mil filmes e decupá-los pacien-
temente de modos a separar as ima-
gens em que aparecem relógios ou os 
personagens citam o horário. Depois 
compilou tudo numa edição extra-
ordinária para fazer uma sequência 
de tempo que mostra um dia inteiro 
passando na tela.

Para realizar a obra de gênio lou-
co, Barclay danou-se a assistir filmes, 
não importando o gênero, nem o ano 
de produção, nem se a película era 
em cores ou em preto e branco, muda 
ou sonora. Assim, temos o pioneiro 
comediante Harold Lloyd no relógio 
de um arranha-céu em O Homem 
Mosca, de 1923.

Naquele mesmo horário do velho 
filme, ás 14h45 de um dia de 1990, 
o personagem de Kyle MacLachlan 
na famosa série Twin Peaks, criada 
por David Lynch e Mark Frost, pega 
o gravador para deixar uma mensa-
gem para sua fiel secretária e perso-
nagem da atriz Laura Dern; “Diane, 
já são 14h45”.

O resultado do caleidoscópio fil-
mográfico é a obra “O Relógio”, que 
será projetada durante 24 horas inin-
terruptas no museu Tate Modern de 
Londres, a a partir de 1 de dezembro 
até 19 de janeiro. A procura dos ciné-
filos está garantida, ainda mais após 
Barclay ganhar um prêmio na Bienal 
de Veneza.

Ele brinca com a perspectiva de 
quem vai ficar estatelado um dia in-
teiro vendo sua brincadeira: “Somos 
mais felizes quando não temos que 
pensar no tempo”, disse à imprensa 
britânica, acrescentando que o filmão 
é pra nos fazer meditar sobre o tempo 
que perdemos com bobagens e coisas 
que nada acrescentam.

>> Além túmulo. Há um 
slogan petista que diz “um 
outro mundo é possível”, e que 
deve ter sido um dos motivos 
para a campanha de Natália 
Bonavides receber doações de 
quem já partiu para outro lado 
da vida. Depois do caso, a piada 
pronta que circula é: o custo da 
campanha ficou pela hora da 
morte.

>> Será encomenda? Há 
quem suspeite que o pedido 
de suspensão da licitação 
publicitária do governo, 
feito pela agência Plano 
B Marketing, tenha sido 
premeditado a pedido do 
próximo governo, que quer 
realizar o certame sem pressa e 
atropelos. A Plano B trabalhou 
na campanha eleitoral do PT.

>> O fator Cenp. Chama a 
atenção o fato de que a Plano 
B não teria condições técnicas 
de disputar a licitação, já que 
pela lei só participam empresas 
filiadas ao Conselho Executivo 
das Normas Padrão, uma 
espécie de OAB do mercado 
publicitário nacional. Sequer 
preparou proposta, apenas 
pediu a impugnação.

>> Contra o Brasil. O senhor 
Michel Temer usou sua caneta 
para cuspir a tinta da traição 
na cara do povo brasileiro, 
sancionando a insensata 
mordomia dos ministros do 
Supremo, que agora darão 
motivo para o resto das castas 
do serviço público vomitarem 
suas desculpas cínicas em favor 
do efeito cascata.

>> Música e poesia. O atual 
secretário de cultura de Natal, 
Dácio Galvão, lança hoje no 
Solar Bela Vista, às 18h, o CD 
“Poemúsicas 2”, recheado de 
seus versos interpretados em 
melodias na voz de grandes 
artistas nacionais e locais. São 
19 faixas com som e poesia para 
ouvir, cantar e dançar.

Dez mil filmes em 24 horas

Quem nasceu pra 
Negra Li nunca chega 

a Nega Elza. 

(Fernanda L. Paiva)

A Justiça brasileira não sabe 
se Caetano é invulnerável ou 

inimputável. 

(Aldair Martins)

Es mejor vivir com 
dolares do que 

morir de dolores.

(Agustina Ximena Gatti)

PICARDIA NAS REDES

>> Expo fotos. Amanhã tem 
abertura na Oficina Interiores 
da exposição fotográfica “A 
Fotografia é o meu Caminho”, 
de Leila Cunha Lima. A partir 
das 18h. Em dezembro do ano 
passado, Leila já tinha nos 
brindado com a exposição “Três 
Rios: RN, RS e RJ”, realizada no 
prédio da Justiça Federal.
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do jornal EL PAIS Brasil: “A 
América Latina segundo um 
relatório da ONU Mulheres, é o 
local mais perigoso do mundo para 
mulheres, fora de uma zona de 
guerra”;
 
...da jornalista Miriam Leitão: “A 
imagem do STF sai arranhada 
pelo acordo que permitiu o 
aumento no salários dos próprios 
ministros. Ficará pior se a corte 
derrubar nos próximos dias a 
liminar contra o indulto de Temer, 
que libertaria muitos acusados de 
corrupção”;
 
...da Jovem Pan New: “Em 
carta, prefeitos pedem que 
Bolsonaro concretize promessa de 
descentralização”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Premiada 
A Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) 
conquistou, na semana passada, 
dia 23, o Prêmio da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) 
de Inovação Tecnológica, com 
a pesquisa sobre produção de 
biodiesel avançado proveniente 
de algas nativas com captura 
intensiva de gás carbônico. 
O projeto é coordenado pelo 
professor Graco Aurélio Viana, 
diretor do Centro de Biociências 
da UFRN.

>> Fiscalização  
O deputado estadual Kelps 
Lima (Solidariedade) 
apresentou durante a sessão 
plenária desta terça-feira, 27, 
na Assembleia Legislativa, 
um Projeto de Lei que prevê a 
obrigatoriedade da Inspeção 
Técnica Predial (ITPP) em 
pontes, viadutos, túneis, 
passarelas, entre outros. 
“O objetivo do projeto é 
propiciar uma maior segurança 
predial, para prevenir 
acidentes, tanto nos imóveis 
públicos, como privados. Existe 
uma cultura já instituída 
da não manutenção desses 
equipamentos aqui no Estado”, 
afirmou o parlamentar.

>> De fora 
O diretório estadual do PSOL no 
Rio Grande do Norte divulgou, 
nesta terça-feira, a decisão da 
legenda de não participar  da 
gestão Fátima Bezerra, a partir 
de 2019. “Pelas resoluções, ficou 
estabelecido que o PSOL terá 
uma postura independente ao 
governo, não ocupando cargos 
no executivo estadual, nem na 
atual equipe de transição”, diz o 
documento enviado à imprensa.  
 
>> Ameaça  
Entre as decisões do partido, 
está a desfiliação de qualquer 
integrante da legenda que 
aceite integrar a gestão 
petista. “O PSOL esclarece 
ainda que nenhum filiado, 
individualmente, está 
autorizado a aceitar nenhum 
tipo de indicação no governo, 
nem na equipe de transição. O 
filiado que, por ventura, vier 
a assumir posição no governo 
deverá solicitar desfiliação 
partidária”, diz o texto.

>> Independente  
Segundo a resolução aprovada, 
ao tomar essa decisão o “PSOL 
segue sua vocação, de polo 
aglutinador independente e 
à esquerda, de lutadores e 
lutadoras de nosso estado, com 
responsabilidade com a política 
e a defesa dos direitos dos 
trabalhadores, das mulheres, 
das LGBTs e da negritude.” 
 
>> Em tempo  
Vale lembrar que quando 
se posicionou a favor da 
candidatura de Fátima 
Bezerra, no segundo turno das 
eleições, o PSOL deixou claro, 
em resolução, que o apoio à 
candidatura não significaria 
participação no governo.

>> Defesa do artesão  
Nesta sexta-feira, 30, o 
vereador Ney Lopes Júnior 
realizará uma reunião da 
Frente Parlamentar em Defesa 
do Artesão. O encontro será 
realizado às 14h no plenário 
da Câmara Municipal. Na 
ocasião, o parlamentar receberá 
representantes da categoria 
e discutirá seu projeto de 
lei nº 128/2018, que reserva 
espaços em feiras para artesãos 
cadastrados na Secretaria 
Municipal de Trabalho e 
Assistência Social.

Carlos André e Beth Varela em dias de passeio  na torre de Pisa, Itália

Desfile Água de Coco 
Verão 2019 no São 
Paulo Fashion Week

Vereadoras Julia Arruda 
e Carla Dickson em dia 

de homenagens aos 
paratletas natalenses

Cedida

Cedida

Instagram
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Os fãs de Marília Mendonça são 
engajados. Nesta terça, a cantora - que 

NOVELAS

HORÓSCOPO

O dia deve seguir sem muitas novidades. Dedique-
se às atividades de rotina, sem se desviar muito 
dos seus objetivos. Use e abuse do seu charme nas 
paqueras e no romance.

Mantenha os pés no chão e cumpra suas tarefas 
com disciplina. Dê atenção à saúde, principalmente 
a uma doença que afeta mais gente na família. Na 
paquera, tente conhecer melhor o alvo.

Vai se preocupar com sua segurança pessoal e 
material. Boa fase para fazer um seguro, cuidar da 
casa e da família. Pode se envolver com alguém da 
turma ou ter o apoio dos amigos na conquista.

 Seu foco continua no trabalho e nas 
oportunidades de melhorar de vida. Charme 
e simpatia serão seus trunfos para conquistar 
alguém ou criar um clima gostoso.

Você vai mostrar muita criatividade e 
determinação no serviço. Pode concluir 
um projeto ou conquistar uma promoção e 
assumir novas responsabilidades. 

Procure se concentrar para dar conta de suas 
obrigações. Pode faturar uma grana com produtos 
ou serviços caseiros. Evite discutir a relação ou 
cobrar algo que já passou.

O dia pode ser instável nas finanças. Controle bem 
os gastos. Dedique-se ao trabalho e esforce-se para 
colocar as tarefas em dia. União estável ganha mais 
paixão. Não deixe o ciúme atrapalhar.

Você vai querer mais estabilidade no emprego e deve 
cumprir as tarefas com a máxima disciplina. Na união, 
reforce a confiança e dê mais atenção aos momentos 
de intimidade.

Pode tomar uma decisão importante, capaz 
de causar transformações na sua rotina ou no 
trabalho. Clima leve e romântico na vida a dois. 
Tome a iniciativa no sexo.

Você deve unir-se aos colegas para cumprir as 
tarefas e alcançar os objetivos em comum. Pode 
ter preocupação com dinheiro e talvez não consiga 
resolver tudo hoje. Vida a dois tranquila.

Evite confiar demais nas pessoas: há risco de ser 
passado(a) para trás. Guarde seus projetos a sete 
chaves! A dica também vale para os assuntos do 
coração. Paqueras podem ficar de lado hoje.

Bom dia para cuidar do seu corpo e do bem-estar. 
No emprego, você vai mostrar muita disciplina 
e fará tudo para manter as tarefas em ordem. 
Participe mais dos interesses do par.

Eurico enfrenta Valentina, e Marilda se surpreende. Gabriel conta para Luz e Sóstenes a conversa que teve 
com Laura. Neide se impressiona com a comida feita por Firmina. Robério dopa Judith. Adamastor questiona 
Ondina sobre o caso entre Stefânia e João Inácio. Valentina e Egídio se reencontram.

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)

Sob o olhar da Guardiã, Alain chega ao quarto de Julia. Dora deixa Cris/Julia em casa e se encontra com Gustavo. 
Cris/Julia rasga seu diário por causa de Eugênio, e Piedade tenta defender a filha. Cris vê Alain no quarto de Julia e 
fica presa no passado. Alain procura Dalton. Piedade flagra Eugênio mexendo em um documento suspeito. 

ESPELHO DA VIDA

Nico não percebe o veneno na mão de Agnese. Betina diz a Lúcio que Emílio se sentia ameaçado por 
Dom Sabino. Florêncio dá um prazo para Teófilo devolver o dinheiro que desviou de Barão. Lúcio assina 
o contrato de participação na Kikinico. Cesária pede ajuda a Carmen para vender suas joias.

O TEMPO NÃO PARA

Marília Mendonça bebe cerveja
e lexa puxão de orelha dos fãs

TWITTER
Twitter / Reprodução

Cantora foi critica após post no Twitter

Cantora postou foto 
entornando o caneco

recentemente garantiu que deixou de 
lado a bebida alcoólica por causa da 
reeducação alimentar que vem fazen-
do - postou uma foto no Twitter em que 
aparece bebendo um copo cerveja.

“O moço lá de trás representa o 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 16

DVN
I

CONVIDADO
SONOLENCIA

NBALAIO
R

ECORDAOB
OEIANI

TA
RAMAGALI
RUMINARÃ

DETERCDO
PROLCHULE

MAGOAVS
ABONODAA

VICOMUM
LENÇOOSB
ELASPREA

A

Teste de
(?): revela
a paterni-

dade

Fazer
funcionar
(o motor) 

O
primeiro
habitante
do Brasil

Estado de
quem está

quase
dormindo

Cesto de
palha

Ritmos
brasi-
leiros

De
cócoras;
abaixado

Exercita a
memória

(?)
Garibaldi,
heroína 

555, em 
algaris-

mos
romanos

Odor de-
sagradá-
vel dos

pés (pop.)

Piedade; 
compai-

xão

Ir, em
inglês

Base da
doutrina

cristã
(Rel.)

Centro-
Oeste

(abrev.)

Vala (?):
tipo de

sepultura
coletiva

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

(sigla)

Roedor
que vive

em
capinzais

Amiga da 
Mônica (HQ)
Pigmento
da pele

(?)
Brichta,

ator

O que
pertence
à nobreza

Rua estreita

Renato
Aragão,

humorista
brasileiro

Parar

Remasti-
gar como

o boi 

Em (?) 
de: em

defesa de

Consoan-
tes de
"vaso" 
Utilize

(?) Juan, homem
conquistador

Competir; 
disputar

Chamado
para uma

festa
Esse

Carro;
veículo

Ditongo
de "leite"

O plano 
alternativo
O sinal grá-
fico "~"  

Prêmio
salarial

A 1ª letra

Desgosto
(fig.)

Dança
clássica

Extensão 
de arquivos
de vídeo
É usado
para as-

soar o nariz
"Elas por
(?)", no-
vela de
1982

2/go. 3/don. 4/preá. 5/índio — viela. 7/recorda. 9/concorrer.

Twitter quando falo ‘nunca mais eu be-
bo’”, escreveu Marília Mendonça na re-
de social. Em menos de um minuto da 
publicação, a artista começou a receber 
puxões de orelha de seus seguidores.

“Barakat tá sabendo?”, questionou 
um internauta. “Você nunca postou is-
so. Desistiu de você?”, disse outro segui-
dor da cantora. “Parou de beber aquela 
cerveja sem glúten?”, postou um tercei-
ro admirador de Mendonça. “Não era a 
dieta que ia começar?”, lembrou outra 
fã. “Meteu o pé na jaca”, afirmou outra 
seguidora.. l
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

Serra Caiada/RN, Em 27 de Novembro de 2018.
Abrahão Allan Miranda da Silva.

Pregoeiro

PROCESSO Nº. 1.029.037/2018

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria n.º 131/2018 de 28 de Agosto 
de 2018, torna público o Pregão nº 032/2018, com o objetivo de Registro de preços para 
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
com fornecimento e substituição de peças destinadas a frota de veículos oficiais do município 
de Serra Caiada/RN, conforme especificações no Anexo I Termo de Referência. Os envelopes 
relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 11 de Dezembro de 
2018 a partir das 09:00 horas, na Sala de Licitações na Controladoria Municipal da Prefeitura Mun. 
de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O Edital contendo 
maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas 
aos interessados, no endereço acima mencionado ou na página www.serracaiada.rn.gov.br, e 
esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0049.

PEDIDO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ALYSSON KLEBER BESSA FILGUEIRA, CNPJ Nº 30.813.643/0001-15, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação, para um Posto revendedor de combustível, localizado na 
Faz. Sítio Mira Selva, BR 405, s/n, Zona Rural, CEP: 59795-000, Felipe Guerra/RN.

ALYSSON KLEBER BESSA FILGUEIRA  
Proprietário

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

D. B. T. DE LIMA SILVA - ME, CNPJ nº 24.594.464/0001-31, torna público que recebeu do 
IDEMA – Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a Licença de Regularização 
de Operação, com prazo de validade até 09/11/2020, em favor do empreendimento, para o comér-
cio de madeiras e artefatos, localizada na Rua Francisco Clidenor do Nascimento, 11 – Lagoa do 
Ferreiro – Assú/RN.

Daiana Bruna Tomas de Lima Silva
Proprietária

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

GESTAMP EOLICA SERIDÓ S/A, CNPJ 12.848.783/0001-47, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação (LO), com prazo de validade até 23/10/2024, em favor da Subestação Serra 
de Santana III-34,5/69KV com potência de 80MVA localizada no Sítio Clavinote, munícipio de Lagoa 
Nova/RN, Zona Rural, CEP 59.390-000.

EDGARD CORROCHANO
DIRETOR GERAL

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, Pro-
cesso Licitatório Nº. 083/2018, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES. A sessão pública dar-se-á no dia 11/12/2018 às 
08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do 
site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 27/11/2018. Pregoeiro/PMM.

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL

ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 07.231.103/0019-30:  torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença Instalação, em favor do empreendimento Projeto 
Carcinicultura com Àrea 47,90ha, Localizado RN 118, KM 17,5, Faz. Bananeiras,  S/N,  
Zona Rural, Ipanguaçu-RN; torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença Prévia, 
Com Prazo Validade 22/11/2020, em favor do empreendimento Projeto Carcinicultura 
com Àrea 47,90ha, Localizado RN 118, KM 17,5, Faz. Bananeiras, S/N, Zona Rural, 
Ipanguaçu-RN.

LUCAS JOSÉCOSTA TAVARES
PROCURADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES
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Conmebol define que final entre Boca 
e River Plate vai ser fora da Argentina

LIBERTADORES

Matías Napoli / EFE

Decisão foi tomada pela entidade após reunião realizada na sede da entidade na cidade paraguaia
de Luque, nos arredores de Assunção; insegurança foi a principal motivação para a mudança de país

O presidente da Conmebol, Ale-
jandro Dominguez, informou nesta 
terça-feira que a segunda partida 
da final da Copa Libertadores será 
disputada fora da Argentina nos 
dias 8 ou 9 de dezembro. A partida 
entre River Plate e Boca Juniors 
deveria ter sido realizada no sá-
bado passado, no Monumental de 
Núñez, em Buenos Aires, mas um 
ataque da torcida do River ao ôni-
bus do rival acabou impedindo a 
realização do jogo decisivo.

A decisão foi tomada pela Con-
mebol após reunião realizada na se-
de da entidade na cidade paraguaia 
de Luque, nos arredores de As-
sunção. O encontro contou com as 
presenças dos presidentes dos dois 
clubes argentinos: Daniel Angelici, 
do Boca Juniors, e Rodolfo D’Ono-
frio, mandatário do River Plate.

Ao fim da reunião, o presidente 
da Conmebol informou a decisão, 

pela qual “o partida da volta da final 
da Copa Libertadores será disputa-
da entre os dias 8 e 9 de dezembro 
(sábado ou domingo), em horário e 
sede ainda a serem definidos pela 
administração da Conmebol assim 

que possível”.
Após divulgar o comunicado 

com estas informações, o próprio 
Alejandro Dominguez anunciou 
que “a partida será jogada fora do 
território da Argentina”. Ele alegou 

falta de segurança para realizar 
o decisivo jogo em solo argentino, 
após o ataque da torcida do River 
aos jogadores do Boca.

O apedrejamento do ônibus do 
Boca provocou lesões na região dos 
olhos de dois jogadores, os meias 
Pablo Pérez, que é o capitão do time, 
e Gonzalo Lamardo. Além disso, 
outros atletas passaram mal, pois 
um artefato contendo gás pimenta 
também foi atirado no veículo, e 
torcedores do River entraram em 
confronto com a polícia e invadiram 
o Monumental de Núñez.

O episódio de violência fez os 
dirigentes adiarem a partida por 
horas antes da transferência para 
domingo. No dia seguinte, a final 
foi novamente adiada, sem data 
definida. Na reunião desta terça, 
havia a expectativa de que local e 
dia fossem confirmados, o que só 
ocorreu com a data. l

Jogo, que seria realizado no último domingo, foi adiado por causa de conflitos

SALDO POSITIVO

Delegação do RN fatura 55 medalhas 
nas Paralimpíadas Escolares, em SP

Diego Simonetti / Blog do Major

A delegação paralímpica do Rio 
Grande do Norte se despediu das Pa-
ralimpíadas Escolares em São Paulo 
com 55 medalhas conquistadas (21 
ouros, 23 pratas e 11 bronzes), ultra-
passando a marca de 2017, quando 
ganhou 36. Destaque para a natação, 
que foi responsável por 32 pódios, e o 
atletismo que subiu 18 vezes. No go-
alball, o time levou o ouro e o troféu 
de artilheiro com Lucas, 21 gols.

Com apoio da Secretaria de Es-
tado do Esporte e do Lazer (SEEL), 
o Rio Grande do Norte teve a maior 
delegação já representada nas Para-
limpíadas Escolares, com um total 
de 42 atletas. Na análise da chefe de 
delegação, Marília Azevedo, a pre-
paração dos atletas foi fundamental 
para a conquista do novo recorde de 
medalhas.

“Hoje a SEEL promove anu-
almente os Jogos Paradesportivos 
e Abertos Paralímpicos proporcio-

nando a esses atletas uma melhor 
preparação e isso faz a diferença 
numa competição de alto nível. Pa-
rabéns aos profissionais envolvidos 
e principalmente aos nossos atle-
tas”, disse Marília. O Rio Grande do 
Norte disputou nas modalidades de 

atletismo (onze ouros, quatro pratas 
e três bronzes), bocha (duas pratas), 
goalball (ouro), natação (oito ouros, 
16 pratas e oito bronzes) e tênis de 
mesa (um ouro e uma prata). As 
Paralimpíadas são promovidas pelo 
Comitê Paralimpico Brasileiro.  l

Destaque para a natação que, teve 32 pódios, e o atletismo que subiu 18 vezes

SEGUNDOS
EM QUINZE

América é superado pelo 
Náutico na Copa NE Sub-20
Em jogo disputado na tarde desta 
terça-feira, 27, na Arena das Dunas, 
o América recebeu a equipe do 
Náutico-PE em duelo válido pela 
quinta rodada da fase de grupos da 
Copa do Nordeste Sub-20. O jogo, 
que serviu apenas para cumprir 
tabela, uma vez que as duas 
equipes já estão matematicamente 
fora da disputa pela classificação 
às semifinais, terminou com vitória 
pernambucana pelo marcador de 
1 a 0, gol de Wendell. O próximo 
e último compromisso rubro no 
torneio será no sábado, 1º, contra o 
Fortaleza. 

Diego Simonetti / Blog do Major


