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Paulo Guedes era um ilustre 
desconhecido da grande 
maioria do povo brasileiro 

até surgir como o mentor econômico 
de um deputado do baixo clero, 
candidato à Presidência da 
República.

Nessa corrida, ficaram para 
trás nomes importantes da política 
e da administração pública, como 
Geraldo Alckmin e Henrique 
Meirelles, donos de extensas e 
notórias lista de bons serviços 
prestados ao País.

Com um humor instável e 
escassa paciência para provocações, 
Guedes não é apenas a versão culta 
de Bolsonaro, é a figura em torno da 
qual orbita os interesses do mercado 
financeiro e dos investidores.

Num país convulsionado 
por crises desnecessárias e 
dependente de boas notícias 
na economia, Guedes – pode-se 
dizer – é mais importante para 
Bolsonaro hoje do que jamais 

Meirelles foi para Lula e Temer, 
presidentes aos quais ele serviu 
com grande competência.

Sem a efetividade das decisões 
do ministro da Economia, o que 
seria do governo do capitão?

Se, no fim da era Lula, o 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) forneceu a 
Dilma as credenciais de que ela 
precisava para se impor na sucessão 
eleitoral, o pacote de Guedes 
também não deixa de ser uma 
credencial e tanto num governo 
convulsionado por inutilidades.

Independentemente do que 
aconteça com o pacote lançado na 
última terça-feira, que certamente 
será desidratado em muitos 

de seus pontos, a começar pela 
extinção de municípios de até 5 
mil habitantes, que não se criam 
com seus orçamentos, o fato é que 
Guedes virou assunto para milhões 
de brasileiros.

Falem bem ou falem mal, as 
pessoas começam a falar de Paulo 
Guedes como uma espécie de primo 
mais velho, que alguns odeiam 
e outros amam. Muito diferente 
de Bolsonaro, cujas aparições 
públicas banalizam pelo excesso e 
desimportância.

Não é todo o dia que alguém se 
apresenta para mostrar uma ampla 
reforma do Estado. Algo capaz de 
realmente aniquilar anacronismos 
e recolocar uma locomotiva com 
décadas de atraso aos trilhos de 
crescimento econômico.

Se o que Guedes estiver 
pregando devolver milhões de 
empregos e animar o País a 
empreender, então, teremos um 
santo. O santo Guedes.

Não ignorem o Guedes

EDITORIAL ARTIGO
Redação ►  redacao@agorarn.com.br Jean Paul Prates - Senador da República

PORTAS ABERTAS
O deputado estadual George 

Soares, líder do governo na 
Assembleia, convidou o também 
deputado Hermano Morais para se 
filiar ao PL. George garantiu que, 
se filiando, Hermano terá a legenda 
para ser candidato a prefeito de 
Natal em 2020.

“CORONEL”
Por falar em George, mais uma 

vez o líder do governo bateu de frente 
com o líder da oposição, deputado 
Kelps Lima (Solidariedade). Em 
determinado momento, Kelps pediu, 
em tom de provocação, para que o 
“coronel” se acalmasse.

LIDERANÇA INCONTESTE
O deputado estadual Kléber 

Rodrigues, que está prestes a sair 
do Avante e está afinado com a base 
do governo na Assembleia, disse 
que a insatisfação com a liderança 
de George Soares só existe entre 
a oposição. Entre os governistas, 
não há contestação, segundo o 
parlamentar.

AUMENTO
Além de aprovar aumento 

para os procuradores do Estado, os 
deputados estaduais aprovaram 
também reajuste para os 

Além de anunciar que o Estado vai receber R$ 771 milhões 
provenientes do leilão do excedente da cessão onerosa do 
pré-sal, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria Geral 

da Presidência da República, também conversou com a governadora 
Fátima Bezerra, nesta quinta-feira, durante passagem por Natal, 
sobre o programa Pacto Mais Brasil Nordeste. O encontro percorre as 
capitais da região com o objetivo de levantar prioridades para a apli-
cação de R$ 4,4 bilhões de recursos federais até o final do ano que 
vem em obras que os governos estaduais considerem prioritárias. O 
plano contempla, ao todo, 222 municípios da região, sendo 15 no RN.

Pacto Mais Brasil
Nordeste

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Vazamento completa 
100 dias sem respostas

Caso se confirme a suspeita de que o navio grego Bou-
boulina foi realmente o responsável pelo vazamento de 
óleo que atingiu o litoral nordestino, na quarta-feira pas-
sada atingimos a lamentável marca de 100 dias desse de-
sastre ecológico. Foram 100 dias sem que o governo fede-
ral sequer tivesse apresentado respostas definitivas sobre 
as respostas mais comezinhas que a sociedade reclama.

A única certeza, até o momento, é que a mancha de 
óleo tem afetado a pesca, o turismo e o meio ambien-
te, com repercussão na arrecadação de impostos. São 
pequenas pousadas, lojas de artesanato, bares, hotéis 
e restaurantes, entre outros, enfrentando dificuldades 
para manter em funcionamento o seu negócio. São pes-
cadores, guias, artesãos, garçons, camareiras, moto-
ristas, barraqueiros, dançarinos e outros profissionais 
enfrentando dificuldade para contribuir com o susten-
to dos seus.

São voluntários arriscando a saúde e dedicando tem-
po e suor para contribuir com a limpeza das praias. Tu-
ristas que economizaram, mesmo nesses tempos de crise 
econômica, sonhando com um pouco de descanso e lazer 
em férias programadas com a família. O governo federal 
tem uma importante dívida com estas pessoas e deve ini-
ciar o pagamento oferecendo a elas a verdade. Assumindo 
que foi negligente ao tratar do problema.

As últimas notícias deixaram evidente a inépcia das 
entidades federais, sobretudo pela demora em identificar 
e monitorar o surgimento do óleo e evitar que ele chegasse 
à costa. A inoperância foi a principal responsável pela 
intensificação do estrago que o vazamento provocou e con-
tinua provocando nos mangues, praias, vida marinha, 
arrecifes e na própria economia dos estados nordestinos.

O governo federal poderia se espelhar no exemplo que 
o Nordeste está oferecendo ao medir esforços para mini-
mizar os efeitos do crime ambiental. No Rio Grande do 
Norte, por exemplo, já foram recolhidas 19 toneladas 
de óleo, número que representa menos de 1% do que foi 
extraído em todo o Nordeste. O Idema agora está traba-
lhando agora para dar uma destinação sustentável aos 
resíduos. Já existem negociações avançadas para o rea-
proveitamento por fábricas de cimento e na pavimenta-
ção asfáltica.

A desculpa inicialmente apresentada pelo governo fe-
deral – de que o óleo não podia ser visto pelas imagens de 
satélite ou por sobrevoos – é falsa. Óleo em grandes quan-
tidades transitando no mar é tão visível quanto um car-
dume de golfinhos ou de sardinhas. A alegação foi usada 
como pretexto para justificar a inação dos órgãos federais 
por mais de 40 dias, desde que as primeiras manchas 
apareceram no litoral.

A própria Marinha – em nota divulgada para res-
ponsabilizar o navio grego pelo vazamento – reconheceu 
que, durante as investigações, encontraram imagens de 
satélite que detectaram a mancha em julho. Outro fato 
que derruba a alegação do governo federal é que, diante 
do risco de o óleo estar se dirigindo ao Rio de Janeiro, o 
Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) declarou ser ca-
paz de monitorar o deslocamento da mancha por satélite.

Por que o Nordeste não recebeu o mesmo tratamento? 
Como justificar que a mancha não podia ser vista quando 
começava a ameaçar as praias nordestinas e agora já po-
de ser monitorada quando existe a possibilidade de o óleo 
avançar em direção ao Rio de Janeiro? Não toleraremos 
que o nosso povo seja tratado como cidadão de segunda 
classe. A União não pode se eximir de suas responsabili-
dades. Ela vai ter que reparar, inclusive financeiramente, 
os prejuízos que provocou com a sua omissão.

procuradores da própria Assembleia 
e para os defensores públicos.

MANCHA NA BIOGRAFIA
A presidente do Sindicato dos 

Servidores da Administração 
Direta, Janeayre Souto, saiu 
irritadíssima ontem da Assembleia. 
Destaque para as críticas feitas 
aos deputados petistas Isolda 
Dantas e Francisco. Segundo ela, 
parlamentares mancharam a 
biografia ao votar contra o reajuste 
para os servidores.

REFORMAS
O deputado estadual Gustavo 

Carvalho (PSDB) cobrou da 

governadora Fátima Bezerra ontem o 
envio para a Assembleia Legislativa 
de propostas de reformas para 
reduzir gastos do Estado. Ele sugeriu 
que a governadora encaminhe para 
análise dos parlamentares projetos 
para reformar o regime próprio de 
previdência e para privatizar órgãos 
públicos, por exemplo.

UNIODONTO EM PIPA
Maior cooperativa odontológica 

do Brasil, a Uniodonto está se 
instalando em Pipa. A unidade da 
região funcionará no Vila da Pipa 
Shopping. Em Natal, a Uniodonto 
possui urgência 24 horas por dia e 
mais de 200 dentistas cooperados.
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FAVORÁVEIS AO AUMENTO
Allyson Bezerra (Solidariedade)
Coronel Azevedo (PSC)
Cristiane Dantas (Solidariedade)
Galeno Torquato (PSD)
Getúlio Rêgo (DEM)
Gustavo Carvalho (PSDB)
José Dias (PSDB)
Kelps Lima (Solidariedade)
Nélter Queiroz (MDB)
Sandro Pimentel (PSOL)
Tomba Farias (PSDB)

ABSTENÇÃO
(NA PRÁTICA, “NÃO”)
Albert Dickson (Pros)
Dr. Bernardo (Avante)
Eudiane Macedo (sem partido)
Ezequiel Ferreira (PSDB)
Francisco do PT
George Soares (PL)
Hermano Morais (sem partido)
Isolda Dantas (PT)
Kléber Rodrigues (Avante)
Raimundo Fernandes (PSDB)
Souza Neto (PHS/Podemos)
Ubaldo Fernandes (PL)
Vivaldo Costa (PSD)

ç

ç

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte rejeitou na tarde 
desta quinta-feira, 7, a proposta do 
deputado estadual Nélter Queiroz 
(MDB) que concedia a todos os ser-
vidores públicos do Estado o mesmo 
aumento de 16,38% que será conce-
dido aos procuradores.

Seguindo orientação da li-
derança do governo na Casa, a 
bancada que dá sustentação à 
governadora Fátima Bezerra se 
absteve da votação, assim como 
alguns deputados da oposição.

Foram 11 votos favoráveis ao 
aumento para todos os servidores 
e 13 abstenções. Nenhum deputa-
do votou contra o reajuste, mas, 
como eram necessários 13 votos 
para que a proposta fosse aprova-
da (maioria qualificada), a emen-
da foi considerada “prejudicada”. 
Na prática, quem se absteve vo-
tou contra a proposta.

Com a rejeição da emenda, foi 
mantido o texto-base e apenas os 
procuradores serão beneficiados. A 
proposta original foi aprovada com 
19 votos favoráveis e 3 contrários.

A sessão desta quinta-feira te-

ve quase cinco horas de duração. 
Parlamentares do governo e da 
oposição discutiram em diversos 
momentos, impondo obstruções à 
análise do projeto.

No fim, os parlamentares de-
cidiram não estender o reajuste 
dos procuradores a todas as cate-
gorias do funcionalismo seguindo 
entendimento da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
(CCJ), que havia emitido parecer 

na semana passada pela rejeição 
da proposta.

O líder do governo, deputado 
George Soares (PL), sustentou 
durante a sessão que a emenda 
do deputado Nélter Queiroz era 
inconstitucional, pois aumentos 
para o funcionalismo só podem 
ser concedidos por iniciativa do 
Poder Executivo. George chegou 
a afirmar que, se o texto fosse 
aprovado, provavelmente o au-

mento seria derrubado por deci-
são da Justiça.

De acordo com a Secretaria 
Estadual de Planejamento e Fi-
nanças (Seplan), caso a emenda 
de Nélter fosse aprovada e os re-
ajustes fossem implementados, o 
impacto financeiro seria de R$ 1,2 
bilhão por ano. Isso representaria 
um aumento de aproximadamen-
te 50% no déficit fiscal do Estado, 
segundo o que está previsto na lei 
orçamentária.

Segundo a Constituição, os 
salários dos procuradores públicos 
é limitado a 90,25% do que ganha 
um ministro do STF. No final do 
ano passado, a Suprema Corte re-
ajustou os salários dos seus mem-
bros em 16,38%, para R$ 39,2 mil, 
o que promoveu o efeito cascata.

Assim que o projeto aprovado 
ontem na Assembleia Legislativa 
for sancionado por Fátima Bezer-
ra, os procuradores do RN passa-
rão a receber R$ 35,4 mil (os de 1ª 
classe), R$ 33,6 mil (2ª classe) e 
R$ 32 mil (3ª classe).

Confira ao lado como votou ca-
da deputado na emenda.

Galerias da Assembleia foram tomadas por servidores do Estado, que protestaram

Assembleia aprova reajuste de 16,38% 
apenas para os procuradores do Estado
Emenda do deputado Nélter Queiroz estendia aumento a todos os servidores. Eram necessários 13 votos, mas apenas 11 
parlamentares votaram a favor do reajuste para todo o funcionalismo. Procuradores passarão a receber mais de R$ 35 mil

Aumento

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (MPRN) 
denunciou à Justiça o ex-pre-
feito de Macau Kerginaldo 
Pinto do Nascimento pelo cri-
me de peculato. Além disso, o 
MPRN também ajuizou uma 
ação civil pública por impro-
bidade administrativa contra 
o ex-gestor.

 Em investigações, a 1ª 
Promotoria de Justiça da 
comarca constatou que, nos 
meses de abril, maio, outu-
bro e novembro de 2015, o 
denunciado desviou em pro-
veito alheio valores oriundos 
dos descontos de parcelas de 
empréstimos consignados 
dos servidores do Município 
de Macau.

Os desvios teriam sido na 
ordem de R$ 639 mil.

Ex-prefeito 
de Macau é 
denunciado
por peculato

Desvios

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte aprovou nes-
ta semana um projeto de lei que 
prevê ações afirmativas para au-
todeclarados negros ou indígenas 
que se candidatarem em vagas de 
trabalho oferecidas em empresas 
que recebam incentivos fiscais no 
Rio Grande do Norte.

A iniciativa, proposta pelo de-
putado estadual Sandro Pimentel 
(PSOL), é inédita no Estado e pio-
neira no Brasil e tem como meta 
auxiliar no combate às desigual-
dades históricas decorrentes do 
racismo. 

Ao justificar o projeto, San-
dro Pimentel afirmou que vários 
estudos apontam que o fato de os 
negros terem sido escravizados 
no País por mais de 300 anos e a 
falta de políticas públicas eficazes 
para este público são os principais 
fatores responsáveis pelo atual 
estado de desigualdade entre bran-

cos e negros no Brasil. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), 8 a cada 10 in-
tegrantes do grupo dos 10%  mais 
ricos do País são brancos. Já entre 
os 10% mais pobres, a proporção 
se inverte: 8 a cada 10 são negros. 
Na educação, a desigualdade entre 
brancos e negros é profunda. Ape-
nas 8,8% da população negra com 
mais de 25 anos frequentou uma 
faculdade. Para a população bran-
ca, esse índice é de 22,2%. Os nú-
meros mostram também que, entre 
2012 e 2017, não houve nenhuma 
mudança substancial na diferença 
de rendimento entre negros e bran-
cos. Ou seja, os dados evidenciam 
que não há avanço no combate à 
desigualdade racial no País.  

“É papel do poder público esta-
belecer políticas que auxiliem no 
combate às desigualdades históri-
cas, visando garantir a igualdade 
de oportunidades. Nosso projeto é 

uma pequena iniciativa para tor-
nar o mercado de trabalho mais 
socialmente diverso no Rio Grande 
do Norte. Lembrando que, se uma 
empresa recebe dinheiro público ou 
renúncia fiscal a partir de uma po-
lítica de Estado, deve sim ter com-
promisso em combater as desigual-
dades estruturais. Essa iniciativa 
ganha ainda mais importância, 
simbolicamente, ao ser aprovada 
em novembro, no mês em que cele-
brado o Dia da Consciência Negra”, 
afirmou o deputado. 

De acordo com o projeto, pelo 
menos 15% das vagas de trabalho 
oferecidas por empresas que te-
nham mais de 100 empregados e 
que gozam de incentivos fiscais ofe-
recidos pelo Estado do Rio Grande 
do Norte devem ser reservadas pa-
ra candidatos autodeclarados ne-
gros e indígenas. Agora, o projeto 
segue para análise da governadora 
Fátima Bezerra. Deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL)

Projeto de Sandro Pimentel reserva vagas
em empresas do RN para negros e indígenas

Combate ao racismo

Eduardo Maia / ALRN
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O ministro-chefe da Secreta-
ria de Governo da Presidência da 
República, general Luiz Eduardo 
Ramos, surpreendeu e disse nesta 
quinta-feira, 7, durante visita a 
Natal, que o Governo do Rio Gran-
de do Norte vai receber, até o final 
deste ano, R$ 423 milhões prove-
nientes do megaleilão de petróleo 
realizado anteontem. O valor é 
quase o triplo do que esperava a go-
vernadora Fátima Bezerra, já que 
as previsões apontavam para um 
repasse de apenas R$ 160 milhões.

No total, segundo o ministro, 
serão R$ 771 milhões para o RN: 
R$ 423 milhões para o governo e R$ 
348 milhões para as prefeituras, fo-
ra outros repasses em estudo.

O secretário estadual de Plane-
jamento e Finanças, Aldemir Frei-
re, admitiu que o governo potiguar 
foi surpreendido com a informação. 
“Recebemos a notícia com uma 
surpresa muito grande. Não sabí-
amos de nada disso. Não sabemos 
como o governo vai proceder para 

garantir esses recursos. Estamos 
tão surpresos quanto vocês”, disse 
a jornalistas, após sair de uma reu-
nião com o ministro.

A verba a ser repassada ao 
Governo do Rio Grande do Norte 
é proveniente do leilão da fatia 
excedente da chamada cessão one-
rosa do pré-sal. Na negociação, o 

governo federal conseguiu obter 
R$ 69,9 bilhões de bônus de assi-
natura. Parte desses recursos será 
dividida com estados e municípios. 
O governo Fátima Bezerra chegou 
à previsão de R$ 160 milhões ao 
considerar regras de partilha apro-
vadas pelo Congresso Nacional.

O governo conta com os recur-

sos do leilão da cessão onerosa para 
pagar salários atrasados. A gestão 
estadual ainda deve três folhas aos 
servidores – novembro, dezembro e 
13º do ano passado – e tem dito que 
vai pagar o passivo com receitas 
extraordinárias.

A cessão onerosa é um contra-
to assinado entre a Petrobras e o 
governo federal por meio do qual a 
estatal recebeu o direito de explo-
rar reservas de petróleo e gás da 
camada pré-sal. Assinado em 2010, 
o acordo previa que a estatal pode-
ria explorar até 5 bilhões de barris. 
Só que estudos recentes apontam 
que a região pode gerar um volume 
bem maior: entre 6 e 15 bilhões de 
barris. Parte desse excedente foi a 
leilão na última quarta-feira, 6.

Das quatro áreas leiloadas, 
apenas duas foram arrematadas e 
o governo conseguiu arrecadar R$ 
69,9 bilhões. O valor, apesar de ser 
uma recorde para leilões, frustrou 
as expectativas do governo, que es-
perava receber algo em torno de R$ 

106 bilhões com o leilão de todas 
as quatro áreas. Estados e municí-
pios, que também são beneficiados 
– já que recebem parte do valor – 
também tiveram as previsões de 
recebimento diminuídas.

No caso do Rio Grande do Nor-
te, após o leilão de ontem, a previ-
são caiu de R$ 327 milhões para R$ 
160 milhões. Só que hoje o ministro 
elevou essa expectativa para R$ 
423 milhões.

Aldemir Freire ressaltou que o 
ministro da Secretaria de Governo 
não explicou que critérios levou 
em consideração para se chegar 
a esse valor. Ele disse que o go-
verno estadual não foi informado 
oficialmente sobre a metodologia 
de cálculo. “Para se chegar a es-
se valor, o governo (federal) pode 
abrir mão do valor que iria para 
a União ou distribuir os recursos 
que iam para o Fundo Social. Não 
sabemos detalhes, apenas os nú-
meros”, encerrou o secretário de 
Planejamento e Finanças.

General Ramos veio acompanhado de Deborah Arôxa, secretária de Assuntos Federativos

Ministro anuncia R$ 771 milhões para o RN
Segundo general Luiz Eduardo Ramos, serão R$ 423 milhões para o Governo do Estado, que foi surpreendido com o anúncio

Cessão onerosa

José Aldenir / Agora RN

Walter Alves assume MDB no RN e 
garante gestão focada na juventude

Partido

O deputado federal Walter 
Alves tomou posse nesta quinta-
-feira, 7, como novo presidente do 
diretório do MDB no Rio Grande 
do Norte. O ato aconteceu duran-
te encontro estadual da legenda 
no hotel Praiamar, em Ponta Ne-
gra, e contou com a presença do 
presidente nacional do partido, 
deputado Baleia Rossi (MDB-SP).

“Estamos diante de uma gran-
de revelação do Congresso. Wal-
ter tem se mostrado um excelente 
parlamentar, muito respeitado, e 
que reúne as qualidades necessá-
rias para assumir este posto, fa-
zendo com que o partido continue 
na condição de maior do Estado. 
Hoje temos 51 prefeitos, graças já 
ao trabalho dele, que vem filiando 
uma série de novas lideranças. 
O MDB tem a característica de 
ser um partido municipalista, 
então temos que aproveitar esse 
momento de oxigenação para que 
a gente continue na condição de 
maior. Pelas mãos do Walter, o 
MDB estará muito bem adminis-
trado”, declarou Rossi, em entre-
vista ao Agora RN.

Walter prometeu fazer uma 
gestão focada em ações para a 
juventude. “(A nossa meta é ter) 
uma gestão focada nos jovens, 
estimulando eles a participarem 

da atividade política. Na política, 
não existe vácuo. Se os bons não 
ocuparem (os espaços), os ruins o 
farão. (Nosso objetivo) é preparar 
o partido, não só candidatos, mas 
também para a gestão pública”, 
adiantou o parlamentar.

Ainda na solenidade de posse, 
Baleia Rossi fez questão de desta-
car que o processo de oxigenação 
que o MDB estadual tem passado 
é também reflexo de uma mudan-
ça na postura nacional. “Somos o 
maior partido do País e conquis-
tamos esse título num processo 
democrático de eleições. Hoje nós 

temos o maior número de prefei-
tos, vice-prefeitos e vereadores do 
Brasil, e estamos em um momento 
de renovação. Claro que respeita-
mos a tradição daqueles que aju-
daram a construir o País, mas a 
sociedade mudou, e com isso sur-
giu a necessidade da gente mudar 
também. Precisamos conectar o 
nosso partido com o povo. Este é o 
nosso maior desafio”, concluiu.

A nova executiva estadual do 
MDB, liderada por Walter Alves, 
permanecerá no cargo até o final 
de 2021, quando se encerrará o 
atual mandato.

Deputado federal Walter Alves discursa durante encontro estadual do MDB em Natal

MDB-RN / Divulgação
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Líder do governo no Senado, Eduardo Gomes 
(MDB-TO) enviou ofício à “agência reguladora” 
da energia elétrica (Aneel) em tentativa 

de, pelo menos, adiar o golpe da taxação sobre os 
consumidores que decidiram investir na geração de 
energia solar. 

No documento, Gomes demonstra preocupação 
do Congresso com a apressada consulta pública 
da Aneel e pede mais tempo para obter subsídios e 
informações adicionais.

O documento, assinado por outros senadores, 

afirma que o prazo dado pela Aneel não ficou 
condizente a com a complexidade do tema.

Gomes pede realização de audiências públicas 
regionais para que as modificações incluam 
especificidades das diferentes áreas de geração.

Como esta coluna revelou, a Aneel tinha seis 
opções de mudanças e optou pela mais prejudicial a 
consumidores e benéfica a distribuidoras.

O diretor da Aneel, Rodrigo Limp, garante que “vai 
buscar com diálogo uma posição de equilíbrio” para 
as novas regras.

Líder pede adiamento de taxação da energia solar

PODER SEM PUDOR

TORTURA E SACRIFÍCIO
Jânio Quadros era governador e vivia às turras com 

o jornal O Estado de S. Paulo, cuja independência não 
tolerava, nem as insinuações sobre seu apego aos copos. 
Após intensa negociação, da qual participaram políticos 
como José Sarney, Jânio fez uma visita ao dono do jornal, 
Júlio de Mesquita Neto, que logo ofereceu ótimas opções 
de uísque. Jânio soltou uma lorota: “Mas, doutor Júlio, 
eu não bebo! Só aprecio leite!” O anfitrião pediu licença, 
foi à cozinha, arranjou uma enorme caneca, usada para 
beber chope, e a encheu de leite. Enquanto durou a 
visita, Jânio não largou o canecão. Disciplinadamente, 
bebeu tudo. Um litro de leite.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

ONG LUCROU 
COM CORRUPÇÃO

Ao votar, ontem, o ministro 
Gilmar Mendes (STF) disse 
que a “grife” Transparência 
Internacional lucrou com a 
corrupção no Brasil. A ONG 
estrangeira assumiu a gestão 
de fundo da J&F de R$ 2,3 
bilhões como parte do acordo de 
leniência da empresa alvo da 
Polícia Federal.

HACKER SUPREMO
O Supremo Tribunal Federal 

utilizou de trechos dos supostos 
vazamentos de mensagens da 
força-tarefa da Lava Jato para 
justificar o fim da prisão após a 
segunda instância. É o Hacker 
Supremo.

MAIS MUDANÇAS
A transferência da 

Secretaria (ex-Ministério) 
da Cultura ao Ministério do 

Botamos um 
elefante para voar”

Ministro Paulo Guedes 
(Economia)
sobre leilão de campos 
de petróleo do pré-sal

“

Uol

Turismo marca importante passo 
da minirreforma ministerial 
pretendida pelo governo 
Bolsonaro. As mudanças não 
devem parar por aí.

PARTICIPAÇÃO EVANGÉLICA
A bancada evangélica no 

Congresso pleiteia uma 
participação maior na 
Esplanada de Jair Bolsonaro. 
Segundo fontes próximas ao 
Palácio, o presidente teria se 
comprometido a ceder duas 
pastas à bancada.

GOVERNO = DESPESA
Segundo o Plano Mais 

Brasil, do Ministério da 
Economia, a despesa total do 
governo corresponde a mais 
de 49% do PIB desde 2015. 
Em 2018, o custo do Estado 
equivaleu a 49,2% de tudo 
produzido no país.

BRASIL E ALEMANHA
A segurança de barragens 

será tema de um seminário 
internacional no TCU nos dias 
11 e 12 de novembro, que terá 
envolvimento da Cooperação 
Brasil-Alemanha para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Agências de risco devem rever nota da economia
O novo pacote de medidas enviado pelo 

governo do presidente Jair Bolsonaro ao 
Congresso, a reforma da Previdência e a 
recuperação do nível de emprego deixaram 
economistas otimistas. A expectativa é que 

as principais agências de classificação de 
risco (Standard&Poor’s, Fitch e Moody’s), que 
estão atentas às mudanças promovidas pelo 
governo e fundamentos econômicos, devem 
elevar, em breve, a nota do Brasil.

OUTROS ASPECTOS
Para o professor do Ibmec Walter Franco, 

os níveis históricos de juros e inflação são bons 
indicativos. “Está na hora de rever a nota”, 
disse.

DÉFICIT MENOR
O novo leilão de petróleo do pré-sal, apesar 

da pouca concorrência, arrecadou R$ 70 
bilhões e dará certo alívio às contas públicas.

BOLSA AJUDA
Franco também cita o nível da bolsa de 

valores para evidenciar que as ações das 
empresas brasileiras são vistas como bons 
investimentos.

Estudantes inscritos no Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) que faltaram no primeiro 
dia de exame podem fazer as pro-
vas do segundo dia, no próximo 
domingo, 10. A prova servirá, no 
entanto, apenas para autoava-
liação, de acordo com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), organizador do exame.

Nesses casos, o boletim de de-
sempenho individual apresentará 
apenas as notas das provas reali-
zadas. No último domingo, 3, os 

participantes fizeram as provas 
de redação, ciências humanas e 
linguagens. No dia 10 de novem-
bro, serão avaliados os conheci-
mentos de ciências da natureza e 
matemática.

No Rio Grande do Norte, 
20,5% dos candidatos inscritos 
não compareceram ao primeiro 
dia de provas do Enem. Foram 
119.324 inscritos no Estado, sen-
do que 24.430 faltaram. Em todo o 
País, 3,9 milhões de candidatos fi-
zeram a prova no domingo, de um 
total de 5,09 milhões de inscritos.

2º dia do Enem será no domingo
Educação

Quem faltou 1º dia pode fazer prova, esclarece  Inep

PROCESSO Nº 1.014.012/2019.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

Pregoeiro

O Pregoeiro Substituto da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial 
nº. 044/2019, 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 e acessórios destinados a frota de veículos oficiais do município 
de Serra Caiada/RN. Os envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão 
ser entregues até as 09:00 horas do dia 21 de Novembro de 2019, na sede da Pref. Mun. de 
Serra Caiada, R. Getúlio Vargas, 47 – Centro. Edital disponível na página 
www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: 
cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.
 

Serra Caiada/RN, Em 07 de Novembro de 2019
Abrahão Allan Mirada da Silva

 

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019
PROCESSSO Nº. 2008/2019

Edilson Francisco do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN 

AVISO DE LICITAÇAO

Serrinha/RN, 07/11/2019.

O MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN, através do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, torna público que fará realizar licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
, objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA 
REMANESCENTE DE CONSTRUÇAO DE QUADRA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE 
PIMENTAS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN, às 08h30min do dia 27/11/2019, na sala de 
reunião da CPL, situada na Rua Manoel Joaquim de Souza, 136, Centro. Informações na sede 
da Prefeitura no setor da CPL (Edital disponível em PDF – Trazer pendrive ou solicitar de 
maneira formalizada com identificação pelo email serrinha.rn.licitacoes@gmail.com).



SEXTA-FEIRA, 08.11.2019 Cidades 7

Material produzido pela Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Natal
Acesse nosso site e redes sociais e fique por dentro das notícias do Poder Legislativo de Natal. 

Instagram @camaranatal   |   Facebook.com/camaranatal   |   Twitter @camaranat |   Site   www.cmnat.rn.gov.br

Vereadores de Natal aprovam revisão do Plano Plurianual 2018-2021

Câmara inicia Fórum de Debates sobre revisão do Plano Diretor de Natal

Em sessão ordinária, a Câmara Municipal de 
Natal aprovou a segunda revisão do Plano Pluria-
nual 2018-2021, sob a forma do Projeto de Lei n° 
226/2019. Ajustes de diretrizes estratégicas, a par-
tir da transformação de cenários sociais e econômi-
cos fizeram com que a Prefeitura propusesse uma 
reestruturação da peça orçamentária. A vereadora 
Nina Souza (PDT) falou sobre a função do Plano 
Plurianual. “É o planejamento de gastos governa-
mentais para quatro anos, conforme determina a 
nossa Constituição Federal em seu artigo 165. Tra-
ta-se do documento onde constam, detalhadamen-
te, os atributos das políticas públicas executadas, 
tais como metas físicas e financeiras, públicos-alvo, 
produtos a serem entregues à sociedade”, disse Ni-
na. “Fizemos adequações no plano para equacionar 
metas e ações. Por exemplo, existem medidas que 
não estavam previstas no PPA, todavia, em decor-
rência da necessidade de abertura de nova rubrica 
para contemplar recursos oriundos do Governo Fe-

deral precisam ser inseridas, a fim de que a Lei Or-
çamentária Anual 2020 seja discutida e votada já 
com essas novas demandas, previstas na revisão”, 
explicou o explicou o líder da bancada governista, 
vereador Kleber Fernandes (PDT).

A revisão do Plano Diretor de 
Natal recebeu destaque na Câmara 
Municipal, onde foi dado início ao 
Fórum de Debates que discute o 
tema durante os meses de novembro 
e dezembro  no plenário Legislativo. 
O objetivo é reunir os vereadores, 
especialistas e instituições envolvidas 
no processo para discutir temáticas 
diversas relacionadas à revisão do 
Plano. O primeiro encontro teve como tópico de abertura 
o “Aspecto conceitual e histórico do Plano Diretor”. 
O presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire 
(PSDB), pontuou que trazer este debate  ajudará aos 
parlamentares para que possam se preparar ainda mais 

para a chegada do projeto à Casa, 
previsto para fevereiro de 2020. 
“Estamos iniciando um processo 
importante, pois temos a presença 
de diversos especialistas, que 
compõem várias instituições. Eles 
estão esclarecendo pontos de grande 
relevância social em torno do Plano 
Diretor. Então, além da Casa, nós 
estamos transmitindo ao vivo pela TV 

Câmara para que toda a comunidade tenha acesso às 
informações das mudanças que estão sendo propostas. 
Além disso, com os seminários, nós parlamentares 
estaremos preparados para receber o texto proposto e 
fazer as considerações necessárias”, disse Paulinho. 

ÁLVARO DIAS
Natural da cidade 

de Caicó, o prefeito da 
capital potiguar, Álvaro 
Costa Dias recebeu do 
Legislativo municipal o 
Título de Cidadão Natalense 
de proposição do líder do 
poder executivo, o vereador 
Kleber Fernandes (PDT). 
Acompanhado de familiares 
e amigos, Álvaro Dias 
comemorou e agradeceu 
ao Legislativo municipal. 
“Muito feliz, muito honrado 
e até emocionado, porque a 
gente sabe que quando se 
vai nascer, não se escolhe 
o lugar, mas quando você é 
adotado e escolhido como 
filho de uma cidade como a 
Câmara Municipal fez com 
a gente, é porque realmente 
os vereadores, o legislativo, 
os representantes do povo, 
querem aquela pessoa como 
filho da cidade do Natal”, 
agradeceu.

ACALANTO NATAL
A Câmara Municipal, 

através da proposição da 
vereadora Nina Souza 
(PDT), realizou uma sessão 
solene em comemoração 
aos 23 anos do Acalanto 
Natal. O Acalanto é 
uma sociedade civil e 
assistencial, sem fins 
econômicos, composta 
por voluntários, que 
desenvolvem um trabalho de 
esclarecimento, estímulo e 
encaminhamento à adoção.

NOVO VEREADOR
O suplente de vereador 

Raimundo Jorge, do Partido 
Solidariedade (SD), tomou posse 
na Câmara Municipal do Natal. Ele 
substitui o vereador Fúlvio Saulo, 
do mesmo partido, e permanecerá 
na casa legislativa pelo período 
de trinta dias. O parlamentar 
apresentou um projeto de sua 
autoria que cria a bandeira do 
bairro Igapó, bairro no qual há 
anos atua como líder comunitário.

LOA 2019
A Comissão de Finanças, 

Orçamento, Controle e 
Fiscalização aprovou o projeto 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para o exercício financeiro 
de 2020 da cidade do Natal. 
Com relatoria do presidente da 
Comissão, o vereador Dinarte 
Torres (PMB), o projeto foi 
aprovado por unanimidade pelos 
demais membros do grupo. 
Agora, seguindo o trâmite da Casa 
Legislativa, o projeto seguirá para 
plenário para análise em primeira 
discussão.

SERVIDORES PÚBLICOS
A Frente Parlamentar 

em Defesa do Servidor e do 
Serviço Público da Câmara 
Municipal de Natal realizou nesta 
semana sua primeira reunião. 
A vereadora Divaneide Basílio 
(PT), coordenadora da Frente, 
frisou a importância da Câmara 
ter um espaço de diálogo entre 
servidores e a gestão, em 
defesa dos interesses do serviço 
público.

www.cmnat.rn.gov.br

CÂMARA   AGORA

Marcelo Barroso

A Cooperativa Médica do Rio 
Grande do Norte (Coopmed) se 
comprometeu a retomar, nesta 
sexta-feira, 8, as cirurgias ortopédi-
cas no Hospital Regional Deoclécio 
Marques de Lucena, em Parnami-
rim. A entidade, que teve o contrato 
com o governo encerrado no mês 
passado e que, por isso, suspendeu 
os atendimentos, vai voltar a re-
alizar os procedimentos porque a 
Secretaria Estadual de Saúde teria 
se comprometido a firmar um novo 
contrato até o fim de novembro.

“Os 42 médicos que dividiam as 
escalas estarão realizando os pro-
cedimentos. Com isso, nós vamos 

reduzir o quadro de espera”, diz o 
médico Fábio Freire, chefe do setor 
de ortopedia do Deoclécio Marques.

Ontem, o Agora RN mostrou 
que a Secretaria de Saúde tinha 
outros planos para retomar os 
atendimentos. O secretário adjunto 
da pasta, Petrônio Spinelli, chegou 
a anunciar que médicos cooperados 
que atendem no Hospital Walfredo 
Gurgel, em Natal, seriam “compar-
tilhados” com o Deoclécio Marques, 
para realizar cirurgias para cerca 
de 40 pacientes que estão inter-
nados em Parnamirim. A solução 
seria temporária, até que uma lici-
tação para contratar nova empresa 

fornecedora de mão de obra fosse fi-
nalizada. A Sesap também afirmou 
que não seria possível prorrogar o 
contrato com a Coopmed, pois já 
haveria um termo emergencial.

O secretário adjunto de Saúde 
informou que seriam remanejados 
para o hospital de Parnamirim, em 
um primeiro momento, 50 plantões 
contratados originalmente pela 
unidade da capital.

Segundo Fábio Freire, contudo, 
não será mais necessário retirar 
médicos do Walfredo, pois a Coop-
med vai retomar os atendimentos 
mesmo sem contrato firmado.

Além do compromisso de que 

um novo contrato será assinado ao 
final deste mês (embora a Sesap te-
nha dito que era não mais possível 
prorrogar o termo), o acordo entre 
Sesap e Coopmed prevê uma redu-
ção no valor dos honorários que são 
repassados aos médicos.

De acordo com o chefe do setor 
de ortopedia do Deoclécio Marques, 
parte do valor “economizado” será 
destinado à compra de insumos pa-
ra a realização de cirurgias.

O Agora RN procurou obter 
mais detalhes sobre o acordo, mas a 
Secretaria Estadual de Saúde não 
havia respondido até o fechamento 
desta edição. 40 pacientes aguardam cirurgias

Médicos cooperados voltarão a fazer cirurgias
Entidade aceitou retomar atendimentos no Hospital Deoclécio Marques após Sesap se comprometer a firmar novo contrato

Ortopedia

Reprodução

Elpídio Júnior
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O futuro distópico do livro 
“1984”, do inglês George Orwell, 
que descreve uma sociedade mo-
nitorada por câmeras e, princi-
palmente, pelo “Grande Irmão”, 
que vigia as atividades dos in-
divíduos, é uma realidade pal-
pável nos dias atuais. O avanço 
dos serviços de segurança ele-
trônica, com inclusão de tecno-
logias de reconhecimento facial, 
permite a identificação do perfil, 
mapeando características físicas 
e até mesmo delineando o humor 
da pessoa.

Em Natal, a empresa Fibertec 
iniciou há 50 dias a operação do 
serviço de tecnologia de reconhe-
cimento facial – pioneiro entre as 
empresas potiguares de seguran-
ça eletrônica. O mecanismo pode 
ser operado em condomínios, 
escolas, comércio, clínicas e em 
repartições públicas.

“Onde há uma porta e fluxo 
de pessoas, o serviço pode ser ins-
talado. Este modelo é o futuro da 
segurança privada. É o mecanis-
mo mais eficiente para analisar o 
perfil de uma pessoa”, diz Jeane 
Alves de Oliveira, diretora execu-
tiva da empresa, que atua há 30 
anos no Rio Grande do Norte.

O cliente que adotar a tecno-
logia, por exemplo, poderá permi-
tir a liberação de acesso apenas 
para os rostos cadastrados no 
sistema. O mecanismo funciona 
a partir da captação das ima-

gens da pessoa e, após isso, as 
informações são analisadas pelo 
bando de dados da empresa. Ca-
so o perfil esteja cadastrado nes-
te banco, como os moradores de 
um determinado condomínio, por 
exemplo, o indivíduo é liberado.

Atualmente, o serviço está em 
funcionamento em três condomí-
nios de Natal, mas a perspectiva 
é de iniciar o ano de 2020 com o 
sistema instalado em diversas 
escolas privadas de Natal. “Nos-
sa meta é expandir este serviço 

para todo o Nordeste”, explica.
O custo do serviço de iden-

tificação depende do tipo de 
empreendimento que irá utili-
zá-lo. Segundo Jeane Alves, o 
uso é personalizado para o tipo 
de cliente. “Em um prédio de 20 
andares, por exemplo, o custo é 
de R$ 150 por apartamento. En-
tretanto, quanto maior o número 
de clientes, menor será o valor 
unitário”, diz.

No Brasil, desde 2018 a tec-
nologia de reconhecimento facial 

atua nos carnavais do Rio de 
Janeiro e de Salvador (BA). O 
monitoramento ajudou a cumprir 
mandados de prisão em aberto e 
encontrar pessoas com passagens 
na polícia ou desaparecidas. Em 
outros locais, como a Coreia do 
Sul, por exemplo, o reconheci-
mento é usado para multar in-
divíduos que atravessam fora da 
faixa de pedestre.

No mecanismo da Fibertec, 
o sistema verifica a identidade 
da pessoa e permite consulta a 
uma série de outros dados, isso a 
partir das feições, como o humor 
do identificado. “Isso pode nos 
dizer se o cliente está sendo coa-
gido, por exemplo, caso ele esteja 
acompanhado por um assaltan-
te”, detalha.

Em locais com grande fluxo 
de pessoas, quando não há siste-
ma de reconhecimento, a identi-
ficação de um determinado perfil 
pode levar horas. Com a tecnolo-
gia, tendo as informações sobre 
o indivíduo, como a cor da pele, 
corte de cabelo, ente outras ca-
racterísticas físicas, a descoberta 
acontece em segundos.

Além do reconhecimento fa-
cial, a Fibertec oferece serviço de 
controle e gestão de acesso, mo-
nitoramento e sistemas de alar-
me, circuito fechado de TV e até 
patrulhamento.  A empresa tem 
hoje 476 clientes em todo o Rio 
Grande do Norte.

Diretora executiva da Fibertec, Jeane Alves de Oliveira, explica vantagens do sistema

Monitoramento com reconhecimento 
facial já é realidade em condomínios
No mecanismo oferecido pela empresa potiguar Fibertec, sistema verifica a identidade da pessoa e 
permite consulta a uma série de outros dados, isso a partir das feições como o humor do identificado

Inovação em Natal

Fibertec / Reprodução

Por 6 a 5, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu nesta quin-
ta-feira, 7, derrubar a possibilidade 
de prisão em segunda instância, 
medida considerada um dos pilares 
da Operação Lava Jato. Em um jul-
gamento que se estendeu por qua-
tro dias e cinco sessões plenárias, a 
Corte entendeu que um condenado 
tem o direito de aguardar em liber-
dade a decisão definitiva da Justiça 
até o fim de todos os recursos.

A decisão abre caminho para a 
soltura do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), preso desde 
abril de 2018. A liberação, contudo, 
não é automática e depende de um 
despacho da juíza Carolina Lebbos, 

responsável pela execução da pena 
do petista. Em nota, a defesa de Lu-
la disse que pediria a soltura nesta 
sexta-feira, 8.

O voto de desempate do julga-
mento foi dado pelo presidente do 
Supremo, ministro Dias Toffoli, 
após mais de sete horas de debate. 
“Não é a prisão após segunda ins-
tância que resolve esses problemas 
(de criminalidade), que é panaceia 
para resolver a impunidade”, disse.

Dados do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) indicam que 4.895 
presos podem ser beneficiados pela 
decisão da Corte. O mais ilustre 
deles é Lula, que foi condenado no 
âmbito da Lava Jato por corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro no 
caso do “tríplex do Guarujá”.

Além do presidente do STF, vo-
taram para derrubar a prisão após 
condenação em 2ª instância os minis-
tros Gilmar Mendes, Celso de Mello, 
Rosa Weber, Ricardo Lewandowski 
e o relator das ações, Marco Aurélio 
Mello. Para a corrente majoritária 
do Supremo, a execução antecipada 
de pena fere o princípio constitucio-
nal da presunção de inocência o.

Na outra ponta, os ministros 
Edson Fachin, Alexandre de Mora-
es, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux 
e Cármen Lúcia se manifestaram 
a favor de manter a prisão após se-
gunda instância. Ex-presidente pode ser beneficiado

Após decisão do STF, defesa de Lula 
diz que vai pedir soltura nesta sexta

Condenação em 2ª instância

contato@arketipo.arq.br

Ana Luize
ARQUITETANDO

Será realizado neste sába-
do, 9, no Hotel Ibis Natal, o 
1º Workshop de Neurociência 
aplicada à Arquitetura, sonho 
da arquiteta Rafaela Lopes em 
disseminar seus conhecimen-
tos junto a profissionais  que 
assim assim como ela, acredi-
tam no poder da Neurociência. 
Eu sou uma!  =)

Com uma programação 
extensa e intensa, o objetivo 
do mesmo, é capacitar profis-
sionais inovadores a utilizar 
conhecimentos da Neurociên-
cia cognitiva. 

O NeuroArquitetonica-
Mente, une conceitos de Neu-
rociência e Arquitetura ao 
processo projetual para obter 
melhores resultados com o es-
paço e as experiências por ele 
geradas. Muito Bacana!!!!

Além de Rafaela, é compos-
to também por Joísa Araújo e 
Rodolpho Cortez, dois grandes 
nomes da Neuropsicologia po-
tiguar, que acreditam que este 
de fato é o caminho do futuro. 

A  Jocil comemorou aniver-
sário em grande estilo anteon-
tem, dia 6.

Em sua filial Jocil Petrópo-
lis, lançou a linha Saint Tro-
pez da Entreposto. 

Listras, florais e xadrezes 
compõem a linda e exuberante 
coleção.   

Já a Hunter Douglas, che-
ga para 2019 com diversidade 
de cores para as 04 estações. O 
evento, assinado pelo compe-
tente e não menos exuberante 
Chrystian de Saboia, foi abri-
lhantado por Lene Macedo em 
forma de música, um buffet 
daqueles maravilhosos e pela 
participação de colegas arqui-
tetos.

Parabéns para Nilton e 
sua competente equipe Jocil!

José Cruz / Agência Brasil



Cultivar experiências, criar co-
nexões e sensações diferentes com a 
missão de gerar mais conhecimen-
to e conteúdo enriquecedor para a 
vida pessoal e profissional, além 
de estimular o empreendedorismo 
e o turismo de negócios. Estes são 
alguns dos propósitos do Fórum 
Negócios. A 4ª edição do “Rock in 
Rio do Empreendedorismo”, como 
foi batizado, será realizada nos dias 
8 e 9 de novembro, na Arena das 
Dunas, com a participação de um 
timaço de 30 palestrantes de vários 
segmentos do mundo dos negócios.

“O Fórum Negócios é uma 
grande oportunidade para adquirir 
uma evolução completa do mundo 
empreendedor, com líderes do mer-
cado nacional e internacional. Não 
medimos esforços e vamos aproxi-
mar os participantes desta jornada 
do primeiro escalão das mentes que 
fazem o mercado brasileiro acon-
tecer”, afirma o jornalista e CEO 
do evento, Jean Valério. “Será 
dois dias de imersão num evento 
completo de empreendedorismo, 
realizado numa arena de futebol”, 
reforça o jornalista.

As palestras vão girar em torno 
de várias temáticas: economia, lide-
rança, gestão, psicologia, produti-
vidade, marketing digital, vendas, 
alta performance, inovação, tecno-
logia, criatividade e empreende-
dorismo. Nomes do peso de Felipe 
Miranda, Thiago Nigro, Augusto 
Cury, Conrado Adolpho, Alfredo 
Soares, Edgar Ueda, Geraldo Rufi-
no, Gil Giardelli, Rogério Marinho, 
Leila Navarro, Luís Artur Noguei-
ra, Alberto Júnior, Gleber Duarte, 
Juliana Albanês, Pablo Paucar, 
Rodrigo Cardoso e Oséias Gomes se 
juntam aos palestrantes que se des-
tacaram no ano passado como João 
Kepler, Ben Zruel, Silvia Patriani, 
Luís Guimarães, Fred Alecrim e 
Fernando Godoy. Eles formam o 

timaço de palestrantes, que vão en-
trar no campo da Arena das Dunas, 
durante os dois dias de imersão.

NOVIDADES DA EDIÇÃO 2019 
DO FÓRUM NEGÓCIOS

Em relação a 2018, são mui-
tas as novidades nesta 4ª edição 
do Fórum. No campo digital, uma 
das maiores atrações e que já faz 
sucesso é o aplicativo do Fórum Ne-
gócios, que pode ser baixado nos sis-
temas iOS e Android. Será lançada 
durante o evento a loja virtual com 
a marca do Fórum Negócios - loja.
forumnegocios.com.br. E a Cabo 
Telecom promete oferecer uma su-
per internet para o público que vai 
participar do Fórum.

Simultaneamente ao Fórum 
Negócios, serão realizados mais 
dois eventos extras. No auditório 
da Arena das Dunas, o Sebrae vai 
promover o Investor's Day, com 
startups pré-selecionadas. O ‘Ha-
ckathon’, maratona tecnológica, vai 
reunir programadores com o propó-
sito de encontrar soluções inovado-
ras, que possam conectar grandes 
empresas à startups. No sábado, já 

no palco principal, será realizada a 
segunda edição do GO Unicórnio!, 
concurso de startups promovido pe-
la revista NEGÓCIOS.net.

STARTUPS DISPUTAM
CONCURSO GO UNICÓRNIO

Com o objetivo de fomentar e 
estimular o empreendedorismo e 
ajudar a desenvolver o ecossistema 
de startups no Norte e Nordeste do 
Brasil, a Revista Negócios.net pro-
move o Go Unicórnio. O concurso 
de startups acontecerá no segundo 
dia do Fórum Negócios.

“O concurso é aberto à inscri-
ção de projetos empreendedores de 
qualquer natureza, desde que te-
nha um negócio já consistente, em 
andamento e com demonstrativo de 
resultados”, explicou Jean Valério, 
idealizador do Fórum Negócios e 
do concurso Go Unicórnio. O júri 
será formado por palestrantes do 
próprio Fórum Negócios. A missão 
do projeto é estimular empreen-
dedores e gerar oportunidades de 
investimentos nos projetos, conec-
tando investidores aos agentes da 
inovação.

ESTRUTURA, SEGURANÇA,
ENTRETENIMENTO E NETWORKING

O Fórum Negócios conta com 
dois restaurantes, um tradicional 
e outro fast food, assinados pela 
Pittsburg. Para os amantes do bom 
chopp, a praça de alimentação con-
ta com um espaço comandado pela 
cervejaria Holanda, a primeira cer-
vejaria artesanal do Rio Grande do 
Norte. Há ainda dois bares estrate-
gicamente posicionados dentro da 
feira de negócios, com refrigeran-
te, água e suco, além da cafeteria 
Kopenhagem.

Tem seguro para o caso de 
algum acidente, equipe contra 
incêndio e médicos a postos, com 
ambulância à disposição. Aos pais 
empreendedores, a Brinkids mon-
tou um espaço kids para diversão 
dos filhos com total segurança, ali-
mentação e muitas atrações. Nos 
dois dias de evento haverá um mo-
mento para relaxar e descontrair, 
sempre a partir das 22h. Os livros 
dos palestrantes-autores podem 
ser encontrados na loja do Fórum 
Negócios, que também vai oferecer 
à venda camisetas, bonés e muito 

mais, com a marca do evento.
Todos os produtos à venda den-

tro do evento podem ser adquiridos 
através do FastCard. Vários caixas 
móveis vão estar circulando pelo 
evento. Uma nova experiência de 
compra, que evita filas ou demora 
no atendimento. Na entrada, será 
entregue um kit super especial, 
com um bloco de notas e caneta, 
além da Revista Negócios.Net, que 
comemora 13 anos de muito suces-
so com uma edição especial de mais 
de 300 páginas.

TURISMO DE NEGÓCIOS
CRESCEU 14,7% NO BRASIL

Segundo levantamento da As-
sociação Brasileira das Agências de 
Viagens Corporativas (Abracorp), 
só durante o primeiro semestre 
de 2019, as viagens a negócio pelo 
Brasil cresceram 14,7%, se compa-
rado com o mesmo período do ano 
passado. O aumento no índice, con-
sequentemente, gerou mais receita 
para o País.

Os gastos deste seleto grupo de 
turistas também cresceram 14,8%, 
saindo de R$ 4,85 bilhões, nos seis 
primeiros meses de 2018, para R$ 
5,57 bilhões neste ano. Entres os 
setores que mais apresentaram 
alta, de acordo com a pesquisa da 
Abracorp, estão o rodoviário, o de 
hotelaria e o de aviação, que cresce-
ram 56,8%; 25,7% e 24,8%, respec-
tivamente. Juntos, os três segmen-
tos movimentaram mais de R$ 3,3 
bilhões na economia do país.

Em 2018, o Fórum Negócios 
gerou dez milhões de reais em ne-
gócios. Foram mais de 40 palestras, 
600 profissionais envolvidos direta-
mente, 45 empresas expositoras, 30 
horas de conteúdo rico para 3,6 mil 
pessoas e 36 rodadas de negócios. 
Os números mostram a grandeza 
do evento, que, este ano, deve ter 
um crescimento superior aos 50%.
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Evento realizado na Arena das Dunas terá participação de 30 palestrantes de vários segmentos do mundo dos negócios

“Fórum Negócios”: experiência 
transformadora e rica em conteúdo
Consolidado no calendário de Natal, o “Rock in Rio do Empreendedorismo” também movimenta o turismo de negócios na 
região; evento será realizado nesta sexta e sábado, na Arena das Dunas. Em 2018, Fórum gerou R$ 10 milhões em negócios

Empreendedorismo

Fotos: Fórum Negócios / Divulgação
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Com faturamento anual na ca-
sa dos nove dígitos, sendo a maior 
rede do varejo ótico do País e tendo 
cadeira cativa entre as 50 maiores 
marcas de franquias do Brasil, na 
seletíssima 14ª posição, as Óticas 
Diniz estão, desde o mês passado, 
voltadas a apoiar as pessoas que 
não enxergam na capital do Rio 
Grande do Norte.

A maneira que a empresa esco-
lheu para fazer isso foi participar 
de uma experiência sensorial que 
permitisse, a quem enxerga, a ex-
periência da cegueira por alguns 
minutos. Uma forma criativa de 
mostrar às pessoas, ao mesmo tem-
po, a importância da visão e a em-
patia que se deve ter por aqueles 
privados desse importante sentido.

Assim, aconteceu em outubro o 
segundo Jantar às Cegas promovi-
do pelas Óticas Diniz, em parceria 
com o Hospital de Olhos do Rio 
Grande do Norte, um evento que 
se repetirá anualmente e que já es-
tá entre as inúmeras ações de res-
ponsabilidade social da empresa.

Ele acontece na véspera do 
Dia Mundial da Visão, celebrado 
na segunda quinta-feira do mês 
de outubro. A data foi criada para 
chamar a atenção e promover dis-

cussões sobre a deficiência visual, 
a cegueira e cuidados com a saúde 
ocular. E, entre os convidados, es-
tão sempre médicos oftalmologis-
tas, formadores de opinião, além 
de membros da Associação de De-
ficientes Visuais do Rio Grande do 
Norte (Adevirn).

Segundo Flávia Diniz, uma das 
diretoras da empresa fundada em 
1992, paralelamente à iniciativa, 
as Óticas Diniz têm estimulado 
restaurantes de Natal que ainda 
não dispõem de cardápios em brai-
le para que adotem a sistemática. 
“Inclusive podemos ajudar nessa 
tarefa tão importante, como políti-
ca de inclusão de deficientes visu-
ais”, afirma.

Flávia explica que, no caso do 
Jantar às Cegas, o restaurante es-
colhido é especialmente adaptado 
para aqueles que convivem com 
algum tipo de deficiência visual. 
Ao longo da refeição, os convidados 
são surpreendidos com situações 
nas quais precisam demonstrar 
habilidades para se adaptarem às 
condições impostas pela limitação 
do sentido da visão. E os únicos 
realmente privados da visão são os 
garçons, que atuam para orientar 
os convidados no escuro absoluto 

do recinto.
“A partir desse contexto, a 

ideia é que, ao criar um ambiente 
favorável para a interação entre 
eles, os convidados compartilhem 
experiências e se conscientizem 
sobre os cuidados com a saúde 
ocular, respeitando ainda mais as 
diferenças com cada vez mais em-
patia”, diz Flávia.

Isso, contudo, não é nada de-
mais para uma empresa que já é 
pioneira numa plataforma toda 
voltada para a responsabilidade 
social e direcionada para crianças 
em idade de alfabetização, entre 6 
a 12 anos, de ONGs, instituições de 
caridade e de escolas públicas de 
todo o País. Para quem ainda não 
sabe, a empresa conduz o “Diniz 
Social”, um trabalho que proporcio-
na centenas de ações Brasil afora.

“Nosso maior objetivo é mos-
trar que estamos presentes em 
todos os momentos da vida das 
pessoas, sejam elas clientes ou 
não”, acrescenta Flávia Diniz. “E, 
mais ainda agora, que a marca 
conta com o tagline  ‘Vista Diniz’, 
que passa a nortear toda a comu-
nicação”, afirma Luciane Gomes, 
gerente de Marketing da empresa.

Criada pelo Grupo RÁI – um 

dos maiores grupos independen-
tes de comunicação do Brasil –, a 
nova assinatura “Vista Diniz” une 
aspectos humanos a um poderoso 
apelo à ação.

“Sempre buscamos caminhos 
de grande conexão e identidade. 
Agora reforçamos essa construção 
ao apresentar as Óticas Diniz e 
os clientes vivendo uma mesma 
história. ‘Vista Diniz’ é um apai-
xonante convite para as pessoas 
experimentarem os atributos da 
marca aplicados na vida”, destaca 
Maurício Cavalcanti, vice-presi-
dente de Criação.

Desde a sua fundação em 2016, 
o Diniz Social já beneficiou mais 
de 75 mil crianças em mais de 300 
cidades em todo o Brasil e 20 mil 
passaram a enxergar nitidamente 
com a doação de óculos de grau 
completos.

Este ano, a empresa lançou a 
Universidade Diniz para garantir 
a melhor gestão e a sustentabilida-
de da rede, capacitando continua-
mente seus franqueados e colabo-
radores, inclusive, sendo premiada 
pela revista Pequenas Empresas 
& Grandes Negócios (PEGN) como 
uma das “melhores franquias do 
Brasil”.

Marca de 
responsabilidade 
social Com 27 anos de existência, grupo com forte 

presença em Natal vai aumentar ações de inclusão 
para fazer ainda mais parte da vida das pessoas

Nosso maior objetivo 
é mostrar que estamos 
presentes em todos os 
momentos da vida das 
pessoas, sejam elas
clientes ou não”

Flávia Diniz
diretora das Óticas Diniz

“

75 mil
DESTAQUE

é o número de crianças atendidas 
até hoje pelo Diniz Social em
mais de 300 cidades pelo Brasil
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A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) conse-
guiu, ainda no fim de outubro, a 
liberação de 92% dos recursos que 
estavam bloqueados pelo Minis-
tério da Educação. O retorno das 
verbas vai permitir a execução de 
importantes projetos acadêmicos, 
como a Semana de Ciência, Tecno-
logia e Cultura (Cientec), que foi 
suspensa em 2019.  

Segundo o reitor da institui-
ção, José Diniz de Melo, que co-
memorou nesta quinta-feira, 7, 
os primeiros 100 dias à frente de 
gestão, o contingenciamento fi-
nanceiro envolveu 50% da área de 
investimento e outros 30% de cus-
teio. Apenas o valor para custeio 
– contrato de terceirados, além 
dos serviços de água, luz e compra 
de equipamentos – foi totalmente 
descontingenciamento pelo Minis-
tério da Educação.

Para 2019, o orçamento de 
custeio foi definido em R$ 150 
milhões. Com o bloqueio feito pe-
lo governo federal, a UFRN ficou 

sem acesso a R$ 45 milhões. Já a 
parte de investimento sofreu com 
o bloqueio de R$ 4 milhões dos R$ 
8 milhões previstos para este ano.

Somando o corte do investi-
mento, a instituição ficou cinco 
meses sem acesso a R$ 49 mi-
lhões. Atualmente, a instituição 

ainda não conseguiu recuperar 
os R$ 4 milhões para o setor de 
investimentos. “Ainda não temos 
previsão de receber estes 50%  (do 
orçamento para investimento) 
bloqueados, mas todas as ações 
prejudicadas neste ano serão reto-
madas em 2020”, reforça.

O desbloqueio da verba pa-
ra custeio das universidades foi 
anunciado no mês passado pelo 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub. Na ocasião, ele disse 
que seriam descontingenciados 
R$ 771 milhões do que tinha sido 
bloqueado para as universidades e 
R$ 336 milhões do que estava re-
tido para os institutos federais de 
educação tecnológica.

Entre as ações que serão reto-
madas está a Cientec – principal 
feira de divulgação científica do 
Rio Grande do Norte. “O cancela-
mento da Cientec ocorreu porque 
não tínhamos uma indicação de 
como os recursos seriam liberados. 
Não poderíamos firmar contratos 
sem saber se teríamos os recursos 
para honrar com estes pagamen-
tos”, disse o reitor da UFRN.

Em 2020, o evento vai aconte-
cer em paralelo com a reunião da 
Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC).

Sobre a relação da UFRN com 
o Ministério da Educação (MEC), 

o reitor afirmou que mantém 
canal de diálogo aberto com o go-
verno federal. “Temos questões 
que precisam ser tratadas per-
manentemente. Entendo que, na 
atual condição de reitor, eu preci-
so manter uma boa relação com o 
Ministério da Educação”, aponta.

Com relação ao programa 
“Future-se”, criado em julho pelo 
MEC, que prevê a captação de 
recursos, incluindo a possibilidade 
de contratação de organizações 
sociais para a execução de ativi-
dades nas instituições federais de 
ensino, a UFRN ainda não definiu 
posicionamento oficial.

Segundo o reitor, a universi-
dade vai seguir a posição de Asso-
ciação Nacional de Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino 
(Andifes), que é a de aguardar o 
envio do projeto de lei sobre o as-
sunto para o Congresso Nacional. 
“O texto do Future-se já está na 
terceira versão. Vamos aguardar 
o texto final para nos posicionar-
mos”, define.

Reitor da UFRN afirmou, contudo, que verba para investimentos segue bloqueada

Com desbloqueio de verbas, UFRN 
anuncia retomada da Cientec em 2020
Reitor da Universidade, professor José Diniz de Melo comemorou nesta quinta-feira 100 dias à frente do cargo. Ele afirmou 
que toda a verba para custeio que havia sido bloqueada já foi descontingenciada. Orçamento anual é de R$ 158 milhões

Educação

José Aldenir / Agora RN

Categoria fez assembleia na Governadoria

Policiais civis do RN decidem 
paralisar novamente as atividades

Segurança

Sinpol / Divulgação
Insatisfeitos com a proposta 

do Governo do Estado para a rees-
truturação das carreiras, policiais 
civis do Rio Grande do Norte de-
cidiram paralisar novamente as 
atividades, agora por tempo inde-
terminado.

Em assembleia realizada no 
início da noite de ontem em frente 
à Governadoria, os agentes de-
finiram que, a partir desta sex-
ta-feira, 8, será desencadeada a 
“Operação Zero”, com a suspensão 
dos atendimentos nas delegacias e 
programação de atos.

Os policiais civis potiguares 
queriam ser recebidos pela gover-
nadora Fátima Bezerra, mas ela 
não os recebeu porque passou a 
tarde em uma agenda com o mi-
nistro Luiz Eduardo Ramos, da 
Secretaria de Governo da Presi-
dência da República.

De acordo com o Sindicato 
dos Agentes da Polícia Civil do 
Rio Grande do Norte (Sinpol), 
representantes do governo pro-

puseram implantar a reestrutu-
ração das carreiras em três anos. 
A categoria, no entanto, propõe a 
implementação de uma vez só, até 
março de 2020.

Entre as mudanças negocia-
das na reestruturação das carrei-

ras, está a diminuição do tempo 
para promoção dos policiais civis. 
Atualmente, esse tempo é de 5 
anos, mas pode cair para 3 anos. 
Com isso, policiais chegariam ao 
topo da carreira mais rápido. O 
governo sugere a implantação de 
forma gradativa por causa do im-
pacto financeiro.

Na última terça-feira, 5, a 
categoria paralisou as ativida-
des por menos de 24 horas para 
cobrar uma proposta do governo 
para a reestruturação das carrei-
ras. O movimento foi suspenso no 
mesmo dia após o governo sina-
lizar que poderia implementar o 
reajuste nos próximos seis meses.

O problema é que, segundo o 
Sinpol, o governo mudou de ideia 
nesta quarta-feira e informou que 
não haveria disponibilidade finan-
ceira para implantação da rees-
truturação de forma imediata.

O Governo do Estado ainda 
não se pronunciou sobre a decisão 
da categoria.
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Em tom de despedida, A Dona do Pedaço 
também desperdiçou inúmeros talentos

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Em se tratando de “A Dona 

do Pedaço”, boa parte do elenco 
já encerrou a sua participação. 
Apenas alguns deles, os que for-
mam o núcleo principal, conti-
nuam à disposição para gravar 
cenas dos últimos capítulos.

“A Dona do Pedaço” atendeu 
o que dela a Globo esperava 
e Walcyr Carrasco, uma vez 
mais, cumpriu a missão que lhe 
foi destinada, especialmente a 
de resgatar a tranquilidade na 
faixa das 21h.

Mas ficam algumas ques-
tões para melhor reflexão.

E, uma em especial, vício 
antigo, que nos leva a bater na 
mesma tecla.

Ainda que em novelas com 
160, 180 capítulos, comprova-
damente não há necessidade de 
escalar um elenco tão numeroso, 
porque fatalmente as necessá-
rias manobras da história sem-
pre irão relegar a um segundo 

plano ou tornar desaparecidos a 
maioria desses atores. Foi o que 
aconteceu ou se repetiu agora 
com talentos na altura de Marco 
Nanini, Rosamaria Murtinho, 
Betty Faria, Tonico Pereira e 
inúmeros outros.

Com toda a trama centrali-
zada em 8 ou 10 personagens, 
foi uma judiação o mau aprovei-
tamento de valores tão impor-
tantes.

NA CONTRAMÃO
Mas se teve tanta gente em 

“A Dona do Pedaço” que não teve 
oportunidade de aparecer melhor, 
Monique Alfradique se inclui entre 
aqueles que não podem se queixar.

Mesmo entrando depois, a sua 
personagem, Yohana, ganhou for-
te destaque nesta reta final.

CONSULTORIA
Em julho passado, esta santa 

coluna falou da possibilidade do 
executivo português, José Eduar-
do Mouniz, conhecido pelas fun-
ções que ocupou na TVI, prestar 
serviços como consultor na Band.

Na ocasião, houve o desmenti-
do. Mas, questão de tempo, agora 
a nota se confirma. Mouniz sem-
pre foi uma pessoa muito próxima 
ao dono, Johnny Saad.

CURIOSO OBSERVAR
Jornalista, torcedor, sempre 

existiu. Alguns vestindo mais fer-
vorosamente e outros menos as ca-
misas dos seus clubes do coração.

A novidade agora, na reta 
final do campeonato brasileiro, 
com Flamengo e Palmeiras ainda 
na disputa do título, é torcedor no 
papel de jornalista, com alguns até 
saindo do sério. Está divertido. E 
não foi só o caso do Mauro Cezar 
versus Gian Oddi. Teve outros 
espalhados e tão acalorados nas 
redes sociais. Tudo bem, também. 
Quem não?

FALTOU ACRESCENTAR
Em meio a toda programação 

especial da Globo em dezembro, 
foi estabelecido também que a 
“Retrospectiva” do jornalismo será 
levada ao ar no dia 27.

Como sempre, uma sexta-fei-
ra, no lugar do “Globo Repórter”.

DEFINIDO
A anunciada mudança no ho-

rário de apresentação do “Jornal 
da Record” já tem data escolhida 
para acontecer.

Será no dia 2 de dezembro, a 
partir das 19h45, na saída do “Ci-
dade Alerta”.

Até então trabalhava-se com a 
data de 25 de novembro.

E OUTRA
Também acaba de ser fixada 

para 10 de dezembro, faixa das 
20h30, a estreia de “Amor Sem 
Igual”, no lugar de “Topíssima”.

Novela de Cristianne Frid-
man, com Day Mesquita e Rafael 
Sardão como protagonistas.

COMPARTILHADO
Neste próximo domingo, o jogo 

entre o líder Liverpool e o vice-lí-
der e atual campeão Manchester 
City, pela Premier League, terá 
uma novidade na TV paga.

Além da transmissão da ESPN 
Brasil, a partida será exibida, 
também, no canal FX (Fox).

Reprodução

ASSOCIAÇÃO
Liverpool e Manchester na ESPN e FX – favor não confundir com 

Fox Sports - reforça a integração e sinergia dos canais do grupo Disney 
no Brasil.

O jogo terá narração de Paulo Andrade, comentários de Mauro Ce-
zar Pereira e reportagens de João Castelo Branco e Natalie Gedra. A 
bola rola a partir das 13h30.

E OUTRA
Deve se ressaltar o fato que esta será a primeira vez que um jogo 

da ESPN será exibido simultaneamente em um dos canais da Fox no 
Brasil. Por outra, as partidas da Premier League semanalmente têm 
garantido a liderança de audiência na TV paga para a ESPN Brasil.
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O presidente Jair 
Bolsonaro nomeou nesta 
quinta-feira, 7, o drama-
turgo Roberto Alvim para 
o cargo de secretário es-
pecial de Cultura, o mais 
alto da pasta, e disse que 
ele terá “porteira fecha-
da”. A expressão é usada 
quando o gestor tem total 
liberdade para compor sua 
equipe e uma forma de di-
zer que ele chega ao cargo 
com prestígio.

“Está na mão de um tal 
de Roberto Alvim. Portei-
ra fechada para ele”, disse 
o presidente Jair Bolsona-
ro. “A classe artística deve 
ficar feliz. Lei Rouanet, 
vem muita coisa boa por 
aí”, em referência a pos-
síveis mudanças em uma 
das principais políticas de 
financiamento do setor.

Alvim provocou revolta 
no meio artístico, no fim 
de setembro, ao chamar 
a atriz Fernanda Mon-
tenegro de “intocável” e 
“mentirosa”. O diretor de 
teatro é discípulo do escri-
tor Olavo de Carvalho e 
defende o engajamento de 
artistas conservadores em 
pautas do governo. Ele se 
aproximou de Jair Bolso-
naro durante a campanha 
eleitoral de 2018, quando 
declarou apoio ao então 
candidato do PSL ao Palá-
cio do Planalto.

O dramaturgo atuava 
como diretor do Centro de 
Artes Cênicas (Ceacen) da 
Fundação Nacional das 
Artes (Funarte). O Estado 
antecipou que o nome dele 
era avaliado para o cargo 
de secretário. 

A nomeação ocorreu no 
mesmo dia em que a Se-
cretaria Especial de Cul-
tura foi transferida para 
ficar sob o guarda-chuva 
do Ministério do Turismo. 
Antes, a pasta estava su-
bordinada ao Ministério 
da Cidadania, ocupado pe-
lo ministro Osmar Terra.

Roberto Alvim
é nomeado novo 
secretário especial 
de Cultura

“Porteira fechada”

Ele criticou Fernanda Montenegro

Bruno Santos / Folhapress

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UFRN - APURN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES

O Presidente da Diretoria Executiva da APURN, no uso de suas atribuições e com base no artigo 
51 do Estatuto em vigor, convoca os associados em pleno gozo de seus direitos a comparecerem 
às Eleições para a escolha da Diretoria Executiva (biênio 2020/2022) e Renovação dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal que serão realizadas no dia 18 de dezembro de 2019, no horário das 08h às 17h, 
em seção eleitoral no Centro de Convivência da UFRN. O processo será coordenado pela Comissão 
Eleitoral designada pelo Conselho Deliberativo para esta finalidade, orientando-se pelo que estabelece 
os artigos 43, 44 e 45 do Estatuto. O registro de candidaturas será realizado no período de 13 a 19 de 
novembro de 2019, na secretaria da APURN, no horário das 08h às 12h e 13h às 17h.

Natal, 08 de novembro de 2019.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

FRUTATOTAL INDÚSTRIA DE CONGELADOS E FRIOS LTDA, torna público que está requerendo 
a Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA - LRO 
para a FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS localizada na Rua Paulo Jardim, Quadra0012 
Lote A3 Lote A4 - Macaíba / RN.

AKLEGIA VERUSKA GADELHA TEXEIRA DE ARAÚJO
EMRESÁRIA

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES EIRELI inscrito no CNPJ: 04.008.185/0001-31, torna pú-
blico, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu á SEMURB em 31/05/2019 a Licença 
Ambiental de Operação para funcionamento de um escritório, com área construída 547,00 m² em um 
terreno de 860,00 m² situado Rua Desembargador Sinval Moreira Dias, 1712 lot 99 – Lagoa Nova – 
Natal/RN – CEP: 59.056-220.

INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES EIRELI 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob no 
26.896.005/0001-38, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação (LO) nº. 2019-138783/TEC/LO-
0272, com prazo de validade até 01/11/2025, para a operação da Linha de Transmissão (LT) 500 kV 
Açu III - João Câmara III C2, com 135 km de extensão, atravessando os municípios de Assú, Itajá, 
Ipanguaçu, Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Lajes, Jandaíra, Pedra Preta e João Câmara.

Felipe Carmo Martins da Costa
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

INTERCEMENT BRASIL S.A, CNPJ 62.258.884/0091-92, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença Simplifica-
da, com prazo de validade até 07/11/2025, em favor do empreendimento de extração mineral (argila), 
localizada em Fazenda Lagoa do Curral, s/nº, Zona Rural do município de Serra Caiada, no estado do 
Rio Grande do Norte.

Vinícius Alves Vieira de Souza
Consultor Técnico

COMUNICADO DE PERDA

A empresa GILDO ALVES DE CARVALHO - EPP, CNPJ: 04.993.854/0001-77, 
comunicamos a perda da impressora fiscal tipo: ECF-IF BEMATECH MP-20 FI 
II ECF-IF 3.26 nº de serie: 4708040997859, caixa geral 01, conforme boletim 
de ocorrência nº 804/2019 registrado em  06/11/2019.Gildo Alves de Carvalho 
– Proprietário.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Campo dos Ventos V Energias Renováveis Ltda., CNPJ: 10.797.888/0001-99, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da Licença de Operação da 
Subestação Campo dos Ventos V, localizada na Fazenda Santa Fé no município de 
Parazinho - RN.

Alberto dos Santos Lopes 
Diretor de Engenharia e Obras

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Desa Morro dos Ventos II S.A., CNPJ: 15.207.271/0001-90, torna público que 

está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte - IDEMA a Renovação da Licença de Operação do Parque Eólico 

Morro dos Ventos II, localizada na Fazenda Tubiba II no município de João Câmara - RN.

Alberto dos Santos Lopes 
Diretor de Engenharia e Obras

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A SPE Pedra Preta Energia S.A., CNPJ: 09.665.342/0001-03, torna público que 

está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte - IDEMA a Renovação da Licença de Operação para o Parque Eólico 

Pedra Preta, localizada na Fazenda Serra Verde III no município de João Câmara - RN.

Alberto dos Santos Lopes 
Diretor de Engenharia e Obras

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Dr. Lauro Pinto, n. 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-972 - Telefone: 3616-9530

EDITAL DE INTIMAÇÃO - 30 (trinta) dias

Processo n. 0814114-81.2018.8.20.5001
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: JOSE MARIA DA NOBREGA e outros (4)
Réu: PREMIUM COLEGIO E CURSO LTDA - ME e outros (4)
Intimandos: FRANCISCO CAVALCANTI DANTAS (CPF 025.621.624-04), MÁRCIO FLÁVIO MORAES 
DE OLIVEIRA (CPF 851.077.864-72) e DEMÉTRIO LUIZ DE OLIVEIRA DANTAS (CPF 761.808.834-
91), que se encontram em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: A INTIMAÇÃO de FRANCISCO CAVALCANTI DANTAS (CPF 025.621.624-04), MÁRCIO 
FLÁVIO MORAES DE OLIVEIRA (CPF 851.077.864-72) e DEMÉTRIO LUIZ DE OLIVEIRA DANTAS 
(CPF 761.808.834-91), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento da quantia descrita 
na memória de cálculo, na monta total de R$ 230.146,92 (duzentos e trinta mil e cento e quarenta 
e seis reais e noventa e dois centavos), sob pena de serem acrescidos ao débito multa de 10% e 
honorários advocatícios, também no percentual de 10%, previstos no art. 523 do CPC. Não havendo o 
cumprimento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte devedora apresente, nos 
próprios autos, impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova 
intimação (art. 525, CPC). Cabe ao autor comparecer nesta secretaria, no prazo de 15 (quinze) dias, 
e receber uma via do edital para providenciar sua publicação, uma vez em jornal de grande circulação 
e, no mesmo prazo, fazer o recolhimento das custas para sua publicação no órgão oficial (DJe), obser-
vando-se que as referidas publicações ocorrerão as expensas do autor, conforme os termos do art. 257 
do CPC. Mister se faz lembrar que o prazo da intimação conta-se a partir do prazo previsto neste Edital 
– 30 (trinta) dias, correndo da data da primeira publicação, conforme despacho, cuja cópia se encontra 
na Secretaria da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do interessado acima citado.

Natal, aos 1 de outubro de 2019.

Rossana Alzir Diógenes Macedo - Juíza de Direito

EDITAL DE USUCAPIÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, O Dr. João França da Silva Junior, Oficial de 
Registro de Imóveis do Primeiro Oficio de Notas de São Gonçalo do Amarante/RN,  na forma da lei 6.015/01973 
bem como em conformidade ao disposto no artigo 1.071 e seguinte do NCPC, faz saber a tantos quantos este 
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 09/09/2019 o requerimento 
pelo qual ADRIANO DA SILVA MEDEIROS, brasileiro, solteiro, motorista, portadora da carteira de Identidade 
nº 002.019.423-SSP/RN, e inscrito no CPF sob o nº 057.090.274-64, residente e domiciliado no Condomínio 
Residencial Casa Nova Green, Rua Odissé Costa de Almeida, nº 439 Bl B, Casa 27, Bairro Olho D’água dos 
Carrilho,  CEP 59.290-000, São Gonçalo do Amarante/RN, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade 
através da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob protocolo 60.770 
de 10/07/2019, do imóvel urbano constante de um Terreno medindo em sua totalidade  55,79m², limitando-se 
ao NORTE com Rua Projetada, medindo 4,70m, ao SUL com Luzeni de Morais Lopes (fundo) medindo 4,70m 
ao LESTE com Gilberto Arthur Souza da Silva medindo 11,87m ao OESTE com Aline Janine Sena Bezerra, 
medindo 11,87m. Tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo Arquiteto Urbanista Jackley Alves 
Vieira de Azevedo, inscrito no CAU/RN sob nº A80070-8. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente 
interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação 
escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos 
a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro 
conforme determina a Lei. Dada e passada nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande 
do Norte, aos trinta (30) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (2019). Certifico que os emolumentos foram 
recolhidos R$ 92,23; Taxa Fiscalização R$ 24,09; FCRCPN R$ 9,22; ISS R$ 4,61 = TOTAL: R$ 130,15 e FDJ 
Guia nº 7000003635920, Código nº 26630 R$19,90.  Eu,______ Emanoel Freitas de Araújo, Escrevente, que a 
digitei, encerrando este ato. São Gonçalo do Amarante/RN, 30 de outubro de 2019.

1º OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
João França da Silva Júnior
Tabelião/Oficial de Registro

Heloysa Helena Maia Paulino
Sibely Mayara Medeiros de Sousa

Substitutas
Rua Do Largo, nº 11, Amarante – São Gonçalo do Amarante.  Telefone: (84) 3164-0167

O MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, torna público que fará realizar licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS , objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS RAFAEL 
FRANCELINO DE AGUIAR TRECHOS 01 E 02; RUA PROJETADA 01 ; RUA PROJETADA 03; RUA 
PROJETADA 03 – CONJUNTO BOA VISTA E PROJATADA 04 – CONJUNTO BOA VISTA, 
SITUADAS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN, às 08h30min do dia 26/11/2019, na sala de reunião 
da CPL, situada na Rua Manoel Joaquim de Souza, 136, Centro. Informações na sede da Prefeitura no 
setor da CPL (Edital disponível em PDF – Trazer pendrive ou solicitar de maneira formalizada com 
identificação pelo email serrinha.rn.licitacoes@gmail.com).

Serrinha/RN, 06/11/2019.
Edilson Francisco do Nascimento

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019
PROCESSSO Nº. 2006/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

AVISO DE LICITAÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN 

AVISO DE LICITAÇAO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

PROCESSSO Nº. 2007/2019

O MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, torna público que fará realizar licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS , objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL 
DAS RUAS PROJETADA 01, PROJETADA 02 E PROJETADA 03, SITUADAS NO MUNICÍPIO 
DE SERRINHA/RN, às 14h00min do dia 26/11/2019, na sala de reunião da CPL, situada na Rua 
Manoel Joaquim de Souza, 136, Centro. Informações na sede da Prefeitura no setor da CPL 
(Edital disponível em PDF – Trazer pendrive ou solicitar de maneira formalizada com identificação 
pelo email serrinha.rn.licitacoes@gmail.com).

Serrinha/RN, 06/11/2019.
Edilson Francisco do Nascimento

Presidente da CPL
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BANCO 31

LBBS
EXERCICIO

PIANONORM
MTASRI

TA
FAVO

RL
ACRAR

GRENAIE
IENCOSTA

PANICOPR
DEACOEI

CAMASENNA
PLUTADOR

DETERREA
NEOLNT
HOTEXTRA

SARACOTEIO

Trabalho
escolar

para fixar
matéria
Instru-

mento mu-
sical com

teclas

Por (?):
pedido

educado

Centro-
Oeste

(abrev.)

Trans-
porte do

Papai
Noel

Domingo
de (?),
festa

católica

Comer a
última

refeição
da noite 

Sereia de
rios e de

lagos
(Folc.)

Pavor 
intenso e
repentino

Apelido
de "Ale-
xandre"

Prefixo de
"urologia"

(?) Jaime,
cantor e

ator

Campeão
três vezes

(red.)

Angenor
de Olivei-
ra: o Car-
tola (MPB)

A hora
adicional

de
trabalho

Selar;
fechar 
Garupa 

de animal

Derramei;
espalhei

Norma que protege a
mulher da
violência

doméstica 

Norma,
em inglês
Tempero
marinho

Declive de
montanha
Também

não

Conteúdo

Guerreiro; 
comba-
tente

Passei
por filtro

Ayrton (?),
ídolo da F1

Consoan-
tes de
"xote"

Móvel de
dormitório

Fazer
parar 

(?) Gue-
des, atriz
Período

fértil 

Eme
Marcelo

(?), apre-
sentador

Pão arre-
dondado
Vitamina
antigripal

Bebida (gíria)

O repórter que traba-
lha em outro país

Da cor 
da romã
A vogal
do pingo

Rebolado;
bamboleio

Não é?
(pop.)

(?) dog,
sanduí-
che com
salsicha

Basta;
(interj.)

3/hot. 4/norm. 5/favor — grená. 9/exercício. 10/saracoteio.

HORÓSCOPO

Use a energia e a disposição para 
correr atrás do que deseja. Poderá 
fechar bons acordos com a sua 
habilidade de comunicação. Na 
vida a dois, a paixão tem tudo para 
crescer.

Boa parte da sua atenção pode se 
concentrar nas finanças hoje. Se 
precisa de uma grana emprestada, 
conte com a família. Faça o possível 
para colocar o serviço em dia. Pode 
se dar bem na conquista. 

Se precisar de ajuda, procure um 
amigo. O desejo de se afastar para 
repensar algumas coisas crescerá, 
mas não se isole muito. A vida 
amorosa conta com excelentes 
energias e a relação pode se firmar. 

Seu lado responsável está em 
evidência. A saúde também pode se 
beneficiar se você agir de maneira mais 
regrada no dia a dia. Tome a iniciativa e 
aposte no seu charme para se dar bem 
na paquera! 

Aproveite as energias favoráveis para 
tentar algo diferente, seja na hora de 
executar um serviço ou buscar um 
novo emprego. Reserve um tempo 
para se divertir com os amigos. O par 
estará em sintonia. 

A Lua entra em seu paraíso astral e você 
poderá contar com a sorte, inclusive em 
aposta ou sorteio. Que tal fazer uma 
fezinha? Há sinal de romantismo e altas 
doses de carinho ao lado da pessoa amada. 

Bom momento para se concentrar no 
trabalho e batalhar para que a sua 
dedicação seja reconhecida. Planos de 
viagem com a cara-metade, contam 
com a bênção dos astros. 

Se arrisque em um projeto diferente ou tente 
algo fora da rotina na vida profissional. Curtir 
a família e o seu cantinho ajuda a renovar 
as energias. Se está só, alguém do passado 
pode reaparecer. 

No trabalho, expandir seus 
conhecimentos e trocar experiências 
com os colegas pode ser mais 
produtivo do que imagina. Seu 
lado bem-humorado e aventureiro 
esquenta as coisas na paquera. 

No trabalho, você conta com boas ideias 
e muita habilidade para se comunicar. 
Também será mais fácil lidar com dinheiro, 
seu ou dos outros. Pode se sentir mais à 
vontade para conversar com o par. 

Hoje, você conta com mais 
habilidade para se comunicar e 
fazer novos contatos profissionais e 
pessoais. Vale a pena se aproximar 
de quem pensa como você. A paixão 
deve esquentar a vida a dois! 

Se depender das estrelas, você pode 
encher o bolso nesta sexta! Aproveite 
para organizar seus gastos, poupe 
dinheiro por agora. O desejo de sair 
da rotina e se divertir também vai 
marcar a vida a dois.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Amadeu desiste de defender Jô. Kim reclama de Vivi aceitar os caprichos de Camilo. Agno explica 
seu plano para Bernardo. Téo volta a fotografar. Agno conversa com Adriano sobre a pasta com o 
documento de Maria da Paz. Zé Hélio avisa à família que se casará com Beatriz. Abel pede Britney 
em casamento. Agno contrata Zé Hélio. Téo e Kim falam de Camilo para Yohana, que desconfia do 
comportamento do parceiro com Vivi. Camilo avisa a Álvaro que Amadeu abandonou o caso de Jô. Zé 
Hélio pede demissão e Fabiana fica furiosa. Jô conversa com Tibério, seu novo advogado. 

A DONA DO PEDAÇO

Lola cuida de Júlio. A parteira avalia a barriga de Olga. Olga se irrita quando Zeca diz 
que chamou Justina para ficar em sua casa. Júlio discute com Alfredo. Assad ameaça 
Soraia, que afirma não querer ir ao seu casamento. Clotilde se irrita quando Maria insiste 
que ela vá para São Paulo. Julinho decide ir com Lili ao clube. Almeida se preocupa 
quando Júlio diz que vai ao cabaré. Marcelo convence Carlos a encontrar com ele no 
clube. Lola chega à loja, e Almeida se surpreende. 

ÉRAMOS SEIS

Sofia filma Marcos resgatando Peter. Marcos e Sofia levam Paloma e Peter para casa. Tonho 
não gosta de ver Waguinho ajudando Lulu. Alice estranha quando Ramon conta que está 
fazendo aula de dança com Francisca. Gabriela e Alice não gostam da presença de Marcos 
em casa. Sofia promete ajudar Marcos a conquistar Paloma. Ramon confessa a Francisca 
que ainda está ligado a Paloma. 

Gael e Benício fazem as pazes. Bento questiona Ruth quanto a conversa que a ouviu 
falar no telefone. Após o beijo com Vini, Mirela perde muito seguidores. Gabi vai até a 
casa de Vini e diz aos pais do menino que Mirela não passa de uma interesseira. Durval e 
Afonso chegam à casa de Pendleton e começam a discutir. Poliana diz que irá ficar com 
Pendleton, mas pede para passar uma última noite na casa de Durval. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Em decisão de segunda ins-
tância do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD), o Bra-
gantino foi condenado por injúria 
racial. Por maioria de votos, a 
sentença inicial de absolvição foi 
reformada e o clube, que conquis-
tou recentemente o acesso para a 
Série A do Brasileiro, foi multado 
em R$ 2 mil. Este valor deve ser 
destinado a campanhas contra o 
racismo no futebol brasileiro.

O clube aceitou a decisão, in-
clusive, reforçando que já mantém 
campanhas frequentes contra o 
racismo. Este, inclusive, tinha si-
do um motivo levado em conta na 
decisão, então favorável ao time 
paulista, no primeiro julgamento.

O fato ocorreu no dia 31 de 
agosto quando o time paulista 
recebeu no estádio Nabi Abi Che-
did o Brasil de Pelotas e venceu 
por 2 a 1 pela 20ª rodada da Série 

B do Campeonato Brasileiro. O 
árbitro da partida, Paulo Hen-
rique de Melo Salmazio (MS), 
narrou que o goleiro do Brasil de 
Pelotas (Carlos Eduardo) infor-
mou ter sido chamado de “negão 
de merda do c*”.

O clube foi denunciado no ar-
tigo 243-G do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva (CBJD). 
Foi levada em conta a prova de 
vídeo mostrando que, após a in-
formação do goleiro, dois atletas 
do Bragantino vão em direção da 
torcida e pedem calma.

Na Primeira Comissão Disci-
plinar o clube juntou como prova 
documental campanhas contra 
o racismo, homofobia e qualquer 
tipo de discriminação. O clube foi 
absolvido por maioria votos. Logo 
após a Procuradoria interpôs re-
curso pedindo a punição no Tribu-
nal Pleno.

Líder da Série B, Bragantino
é condenado por racismo
Clube de Bragança Paulista é punido após 
confusão em partida contra o Brasil de Pelotas

Justiça Desportiva

Clube, que já conquistou acesso à Série A, diz promover campanhas contra racismo

Iuri Seabra / FNF

A final da Libertadores entre 
River Plate e Flamengo, no dia 23 
de novembro, em Lima, no Peru, 
vai contar com uma apresentação 
da cantora Anitta antes de a bola 
rolar no Estádio Monumental. 

Essa não é a primeira vez que 
Anitta se apresenta em um está-
dio. Antes, ela cantou na final dos 
Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, 
e também realizou show na festa 
de encerramento da Copa Améri-
ca, no estádio do Maracanã.

Vale lembrar que a decisão 
da competição foi transferida de 
Santiago para Lima por causa 
dos protestos violentos ocorridos 
no Chile nas últimas semanas.

Pela primeira vez, o Estádio 
Monumental de Lima vai receber 

uma final de torneio internacio-
nal. Por outro lado, o local já foi 
palco de diversos grandes shows, 
recebendo os artistas como Paul 
McCartney, Rolling Stones, Ro-
ger Waters e Beyoncé. 

Anitta fará show de abertura 
na final da Copa Libertadores

Em Lima

Anitta durante a final da Copa América

Pilar Olivares / Reuters
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CORINTHIANS FORTALEZA

3x2

Qua, 06/11 | Arena Corinthians | 19h30

ATLÉTICO-MG GOIÁS

2x0

Qua, 06/11 | Mineirão | 20h

AVAÍ SANTOS

1x2
Qua, 06/11 | Ressacada | 21h

VASCO PALMEIRAS

1x2
Qua, 06/11 | São Januário | 21h30

BAHIA CHAPECOENSE

1x1
Qua, 06/11 | Arena Fonte Nova | 21h30

ATHLETICO-PR CRUZEIRO

0x0

Qua, 06/11 | Arena da Baixada | 21h30

CEARÁ INTERNACIONAL

2x0
Qui, 07/11 | Arena Castelão | 19h30

SÃO PAULO

0x2
Qui, 07/11 | Morumbi | 19h30

BOTAFOGO FLAMENGO

0x1
Qui, 07/11 | Nilton Santos | 20h

GRÊMIO CSA

 2x1

Qui, 07/11 | Arena do Grêmio | 21h

FLUMINENSE

BRASILEIRÃO | 31ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 74 31 23 40

2°  Palmeiras 66 31 19 27

3º  Santos 61 31 18 17

4º  Grêmio 53 31 15 22

5º  São Paulo 52 31 14 10

6º  Corinthians 48 31 12  7

7º  Athletico-PR 47 31 13 13

8º  Internacional 46 31 13   4

9º  Bahia 43 31 11   4

10º  Goiás  42 31 12 -13

11º  Atlético-MG 39 31 11  -5

12º  Vasco da Gama 39 31 10   -9

13º  Ceará 36 31 10    1

14º Fortaleza 36 31 10   -6

15º   Fluminense 34 31  9  -10

16º  Cruzeiro 34 31  7  -10

17º  Botafogo 33 31  10 -14

18º  CSA 29 31  7 -23

19º  Chapecoense 22 31    4 -22

20º  Avaí 17 31  3 -33

O Flamengo obteve uma de su-
as vitórias mais difíceis no Campe-
onato Brasileiro, nesta quinta-feira 
à noite, ao derrotar o Botafogo, por 
1 a 0, no Engenhão, em duelo váli-
do pela 31ª rodada. Com o resulta-
do, o time rubro-negro, que atuou 
40 minutos com um jogador a mais, 
alcançou os 74 pontos, manteve oi-
to de vantagem para o Palmeiras e 
ainda jogou o rival carioca para a 
zona de rebaixamento, com apenas 
33 pontos.

O primeiro tempo foi um dos 
mais disputados da temporada. 
Com forte marcação, as equipes 
disputaram cada bola com grande 
intensidade, o que causou um alto 
número de faltas ríspidas, obrigan-
do o árbitro Leandro Pedro Vuaden 
mostrar cinco cartões amarelos.

Mais determinado, o Botafogo 
dominou boa parte dos primeiros 
45 minutos e esteve prestes a abrir 
o placar em pelo menos três opor-
tunidades. Aos dez minutos, Diego 
Alves impediu o gol de Igor Cássio. 
Léo Valência e Luiz Fernando tam-
bém tiveram chance, mas falha-
ram na finalização.

O Flamengo só foi equilibrar 
a disputa nos dez minutos finais, 
quando o Botafogo pareceu cansar 
um pouco na marcação. Meio sem 

jeito, Bruno Henrique, em uma bo-
la disputada com o goleiro Gatito, 
chegou a acertar o travessão, aos 
39 minutos. Aos 41, Gabriel, anula-
do pela agressiva zaga botafoguen-
se, surgiu apenas com um chute 
longa e para fora, aos 41 minutos.

No segundo tempo, o Flamengo 
voltou mais ligado, buscando colo-
car a bola no chão, fazer as jogadas 
e fugir da marcação intensa do 
Botafogo. Aos nove minutos, Luiz 
Fernando agarrou Bruno Henri-
que, levou o segundo cartão amare-

lo e foi expulso.
O jogo, que já era nervoso, fi-

cou ainda mais "pegado", pois os 
jogadores do Botafogo passaram 
a tentar irritar os jogadores do 
Flamengo, principalmente Bruno 
Henrique, para que um jogador 
adversário também levasse o car-
tão vermelho.

Sem êxito nesse expediente, o 
Botafogo perdeu força pela queda 
de rendimento físico. O Flamengo 
"alugou" o meio-campo e passou 
a ter várias chances de gol. Pablo 

Marí, Gabriel e Vitinho perderam 
boas chances.

O clima, então, ficou ainda mais 
nervoso. Pablo Marí e o técnico Al-
berto Valentim chegaram a discu-
tir à beira do gramado por causa da 
posse de bola e receberam o cartão 
amarelo. Os últimos quinze minu-
tos foram marcados pelo desespero 
do Flamengo na busca de um gol, 
diante da catimba do Botafogo, fe-
liz demais com o empate.

Mas, de tanto insistir, o Fla-
mengo chegou ao gol aos 44 minu-
tos. Everton Ribeiro escapou pela 
meia esquerda e lançou Bruno 
Henrique na ponta. O cruzamento 
saiu rápido e Lincoln apareceu co-
mo um raio para fazer o gol: 1 a 0.

Os minutos finais foram mar-
cados pela euforia dos cerca de 
três mil flamenguistas, que feste-
jaram a 23ª vitória no Brasileiro e 
ainda zombaram dos rivais com os 
gritos de "segunda divisão".

Na saída de campo, Jorge Je-
sus, que levou o terceiro cartão 
amarelo, foi tripudiar em cima de 
Joel Carli e o zagueiro argentino 
quase agrediu o treinador. O Fla-
mengo quebrou um jejum de dez 
anos sem vitória sobre o Botafogo 
como visitante no Campeonato 
Brasileiro.

Lincoln, aos 44 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória dos rubro-negros

Flamengo sofre, mas bate Botafogo
e mantém vantagem sobre vice-líder
Na saída de campo, Jorge Jesus, que levou o terceiro cartão amarelo, foi tripudiar em cima de Joel 
Carli e o zagueiro argentino quase agrediu o treinador. Com o resultado, Botafogo ficou em 17º

Brasileirão

Alexandre Vidal / Flamengo

O São Paulo foi surpreendido 
pelo Fluminense e perdeu por 2 a 0 
na noite desta quinta-feira, no Mo-
rumbi. Foi a primeira derrota em 
casa com o técnico Fernando Diniz, 
que completou dez jogos à frente 
da equipe (agora são cinco vitórias, 
dois empates e três derrotas). O 
time carioca voltou a vencer após 
cinco partidas de jejum.

O placar surpreendeu porque o 
São Paulo briga pelo G-4 do Campe-
onato Brasileiro, enquanto o Flumi-
nense luta contra o rebaixamento.

O confronto marcou o reencon-
tro de Diniz com o Fluminense. O 
treinador foi demitido do clube ca-
rioca em agosto e contratado pelo 
São Paulo no fim de setembro.

Hoje no comando da equipe do 
Rio de Janeiro, Marcão era auxi-
liar de Diniz. O treinador também 
gosta do estilo de jogo que valoriza 

a posse de bola, com as saídas sen-
do iniciadas pelos zagueiros.

Na partida de ontem, o Flu-
minense marcou duas vezes em 
quase quatro minutos na parte 
final do 1º tempo. Aos 36, Daniel 

cobrou falta e Digão subiu livre 
para mandar de cabeça e abrir 
o placar. Aos 39, Caio Henrique 
arrancou e enfiou boa bola para 
Marcos Paulo, que tocou na saída 
de Tiago Volpi e ampliou.

Equipe paulista, que disputa vaga na Libertadores, decepcionou torcedores em casa

São Paulo é surpreendido e perde
para o Fluminense em pleno Morumbi

Saiu do G4

Alex Silva / Estadão

O técnico Tiago Nunes 
assinou contrato com o Corin-
thians nesta quinta-feira, 7.O 
novo treinador só vai assumir 
o time no final da temporada 
com vínculo até dezembro 
de 2020. Enquanto isso, o 
auxiliar Dyego Coelho será 
o técnico interino da equipe 
alvinegra. Em sua primeira 
partida, Coelho conduziu o 
time à vitória sobre o Forta-
leza por 3 a 2, na Arena Co-
rinthians, pelo Campeonato 
Brasileiro.

A intenção do time pau-
lista era ter Tiago Nunes no 
comando já nas últimas ro-
dadas do Brasileirão. O trei-
nador, no entanto, pretende 
assumir só no ano que vem.

Corinthians 
oficializa 
chegada de
Tiago Nunes

Até 2020


