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RN tem a 3ª gasolina mais 
cara do Nordeste, diz estudo
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Com o valor médio de R$ 4,62, o combustível automotivo comum no Rio Grande do Norte
só tem preço menor que o praticado no Piauí e Alagoas, entre os estados nordestinos
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Governadora conversou ontem com representantes de empresa que 
pretende investir no setor no RN, inclusive com instalação de fábrica

Na China, Fátima discute 
investimentos em energia
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Rogério volta a 
defender trabalho
aos domingos

Garibaldi cobra 
medidas para 
controlar gastos

Carnaval da Saudade 
anima o Tirol com 
atrações gratuitas

Segundo secretário, medida 
aumentaria desempenho e 
competitividade de empresas

Ex-governador disse que 
não tem visto “medidas 
saneadoras” na atual gestão
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Cardoso, evento pretende 
reviver carnavais de clubes
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Veron polemiza
após dizer que Assu 
‘parece um sítio’
Eleito melhor jogador da Copa 
do Mundo Sub-17, atacante 
potiguar falou que a cidade “não 
tem nada”, “é muito quente” e 
parece um sítio. Declaração dividiu 
opiniões nas redes sociais
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Bancos abrem até 
20h para negociação 
de dívidas em Natal

Prefeitura do Natal 
vai vender folha de 
pagamento

Instituições financeiras vão 
oferecer descontos de até 92% 
para que clientes paguem débitos 
em atraso. Negociação poderá ser 
feita em agências, mas também 
por canais na internet

Em dezembro de 2018, prefeitura 
iniciou processo para licitar a folha; 
à época, com 21 mil servidores, 
valor previsto para licitação foi 
estimado em R$ 51 milhões. 
Audiência pública será dia 2
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Sandro Pimentel 
cobra punição 
a homem que 
espancou cavalo
Deputado foi a Touros nesta 
terça-feira e solicitou que 
homem seja impedido de
se aproximar do animal
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A esta altura, já é possível 
afirmar, com absoluta 
certeza, que não existe nada 

mais à direita no Brasil do que 
Jair Messias Bolsonaro.

Desde que o regime militar 
entregou os pontos, com a 
cordialidade de seu bipartidarismo 
junto, é a primeira vez que temos 
uma figura política com essas 
feições.

E a pergunta é: o Brasil está 
acostumado com esse nível de 
polarização política?

Isso significa que, pela primeira 
vez na história pós-regime militar, 
a extrema direita governa o Brasil e 
que outras expressões do chamado 
campo político devem se arranjar, 
buscando apoios mais ao centro nas 
próximas eleições para se sobrepor 
ao extremo vigente.

As candidaturas próprias nos 
pleitos municipais vão refletir essa 
disposição nos partidos políticos 
que fazem oposição ao governo.

E, mais especificamente, 
teremos um centro expandido – se é 
que isto é possível - pelas defecções 
bolsonaristas à disposição para 
alianças, desde que se entenda 
que, sem elas (as alianças), não 
será possível avançar fora de uma 
perspectiva plebiscitária – extrema 
direita versus extrema esquerda.

Com a disposição cada vez mais 
evidente de Bolsonaro de continuar 
exatamente como está, ou seja, na 
extrema direita do campo político, 
resta à esquerda mudar. Ou seja, 
descolar-se de sua liderança maior.

Mais do que os extremos, 
sabemos que o centro é volátil. 

Parte dele já se desgrudou do 
bolsonarismo e do lulismo “raiz” e 
migrou para o que popularmente 
ficou conhecido como “Nutella”.

Saber conversar com o centro, 
superando até mesmo as lideranças 
originais, passou a ser o ativo 
mais importante da política. E 
nem Bolsonaro e nem Lula, com 
o seu novo discurso pós-carcere, 
estão dispostos a fazer. (Estranho, 
porque Lula, em seus dois governos, 
sempre interagiu muitíssimo bem 
com o centro).

Estamos, portanto, diante de um 
espelho, onde bolsonarismo mira o 
reflexo do lulismo, e vice-versa.

A ideia de que Bolsonaro é em 
si a síntese de um projeto familiar e 
não partidário daria às esquerdas 
um argumento e tanto atrair 
amplos setores da sociedade, entre 
eles, até a direita mais liberal, 
enjoada do bolsonarismo.

Só que aí não seria esquerda 
brasileira.

A chance de expandir o centro

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

RECORDE
Em mais um dia de turbulências 

no mercado financeiro, o dólar 
voltou a repetir o recorde na cotação. 
Mesmo com intervenções do Banco 
Central, a moeda norte-americana 
encerrou o dia de ontem vendida 
a R$ 4,23. É a maior cotação de 
fechamento desde a criação do real 
em valores nominais.

UM NOVO AI-5
O Conselho de Ética da Câmara 

dos Deputados abriu dois processos 
contra o deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) que podem chegar à cassação 
do seu mandato. O filho do presidente 
passa a responder por quebra do 
decoro parlamentar por sugerir a 
convocação de “um novo AI-5” para 
reprimir manifestações no País e por 
ter ofendido a ex-líder do governo no 
Congresso, Joice Hasselmann (PSL-
SP), pelas redes sociais.

DESAPARECIDOS
A Câmara de Natal aprovou 

ontem um projeto de lei que autoriza 
a divulgação, no interior de ônibus da 
capital potiguar, de anúncios sobre 
menores de idade desaparecidos. O 
projeto é de autoria do ex-vereador 
Albert Dickson e foi subscrito pelos 
vereadores Carla Dickson (Pros) e 
Cícero Martins (PSL).

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse ontem 
que estuda devolver a medida provisória do programa Verde 
Amarelo, que tem como intuito incentivar a contratação de 

jovens. As empresas que fizerem a adesão ao programa vão ter uma 
redução de até 34% nos impostos que pagam sobre a folha de salários, 
desde que ampliem o número de funcionários. Nesta terça-feira, 26, 
Alcolumbre recebeu parlamentares e centrais sindicais que pediram a 
devolução da medida. As entidades classificam a MP como inconstitu-
cional. Uma decisão deve ser tomada na semana que vem. Como presi-
dente do Congresso, Alcolumbre pode deixar de pautar uma medida 
provisória se considerar que o governo reeditou uma norma rejeitada 
pelos parlamentares no mesmo ano ou se avaliar algum ponto como 
incompatível com a Constituição, as leis ou regimentos do Congresso.

Devolução de MP

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

CARNATAL PARA CRIANÇAS
O juiz José Dantas de Paiva, da 

1ª Vara da Infância e da Juventude 
de Natal, definiu as normas 
para a participação de crianças e 
adolescentes na edição de 2019 do 
Carnatal, marcada para ocorrer 
entre os dias 12 e 15 de dezembro, 
nas imediações da Arena das Dunas. 
A participação de crianças no evento 
só é permitida nos blocos infantis, e 
com acompanhamento dos pais ou 
responsáveis.

NOVOS SARGENTOS
O Governo do Estado realizou 

nesta terça-feira, 26, a solenidade 

de formatura de 253 alunos do curso 
de formação de sargentos da Polícia 
Militar. No total, a diretoria de 
ensino da Polícia Militar do RN está 
formando 413 sargentos que irão 
atuar em todo o Estado.

ADIADO
O projeto de reforma 

administrativa da administração 
pública federal só será encaminhado 
ao Congresso Nacional no ano que 
vem, informou ontem o porta-voz 
do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo 
Barros. Segundo ele, alguns pontos 
da proposta devem ser analisados 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

O juiz da 4ª Vara do Trabalho de Natal, Manoel Me-
deiros, suspendeu nesta terça-feira, 26, mudanças no 
Estatuto da Federação das Indústrias do Rio Grande do 
Norte (Fiern) que foram aprovadas em assembleia geral 
da entidade em setembro do ano passado. Foi suspensa a 
alteração no artigo 53 do documento, em função de uma 
divergência sobre a possibilidade de reeleição “ad eter-
num” da atual diretoria.

A suspensão atende parcialmente um pedido de sin-
dicatos filiados à Fiern, que alegam fraude na ata gerada 
após a assembleia deliberativa. Os sindicatos afirmam 
que o documento registrado não reproduziu o que ficou 
decidido na reunião.

Na assembleia, teria ficado definido, segundo os recla-
mantes, que a atual diretoria teria o mandato prorrogado 
de outubro deste ano - quando terminou o segundo man-
dato do presidente da entidade, Amaro Sales - até 2023. 
O Estatuto, contudo, no entendimento deles, não teria de-
limitado que a prorrogação valeria apenas para este caso, 
abrindo brecha para a prorrogação “ad eternum”.

Por causa da suposta fraude, os sindicatos filiados 
pediram à Justiça do Trabalho que suspendesse a delibe-
ração da assembleia geral da entidade e instalasse “junta 
governativa” para gerir a Fiern e convocar novas eleições 
para a diretoria. Apenas o primeiro pedido foi acatado.

No cargo desde 2011, o presidente da Fiern, Amaro 
Sales, foi reeleito para o segundo mandato à frente da 
entidade em 2014, por unanimidade. Ele deveria deixar 
o cargo em outubro deste ano, mas houve um consenso 
para que ele continuasse por mais quatro anos. A di-
vergência começou após o registro da ata da assembleia 
que deliberou pela mudança no Estatuto - que até en-
tão previa apenas dois mandatos de quatro anos para o 
presidente.

O juiz Manoel Medeiros manteve Amaro Sales no car-
go por entender que a deposição do mandatário seria uma 
“violência injustificável e imensurável ao perfil democrá-
tico da instituição (...) e à gestão da entidade”. “Não há co-
mo acolher tal pedido, até porque os autores concordaram 
com a prorrogação do mandato, inclusive subscrevendo o 
requerimento de assembleia extraordinária para altera-
ção estatutária a permitir a prorrogação”, escreveu.

Juiz suspende mudança 
em estatuto da Fiern

Liminar

Alteração foi suspensa por divergência 
sobre possível reeleição “ad eternum”

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
decidiu nesta terça-feira, 26, por 8 votos a 3, punir o procu-
rador da República Deltan Dallagnol com uma advertência 
por ele ter dito em entrevista que ministros do Supremo 
Tribunal Federal eram “lenientes” com a corrupção.

Trata-se da primeira punição disciplinar da carreira 
de Dallagnol. A advertência é a pena mais branda nas 
sanções que o CNMP pode aplicar a membros do Minis-
tério Público Federal (MPF). Em caso de reincidência, 
podem ser aplicadas punições mais graves. A sanção tam-
bém prejudica a promoção.

Dallagnol é advertido por 
críticas a ministros do STF

Mancha no currículo

Editor-Geral Tiago Rebolo - Editor-Assistente e Editor de Esportes Rodrigo 
Ferreira -  Editor de Economia Marcelo Hollanda - Editor de Cidades Jalmir 
Oliveira - Editor de Cultura e Editor do Portal Agora RN Boni Neto - Gerente de 
Recursos Humanos Rejane Barbosa
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O ex-governador e ex-senador 
Garibaldi Alves Filho, vice-presi-
dente do MDB no Rio Grande do 
Norte, cobrou nesta terça-feira, 
26, da governadora Fátima Bezer-
ra, medidas que contribuam para 
a redução de gastos do Estado e 
controle das finanças. Segundo o 
emedebista, a situação econômica 
do Estado “não é fácil” e exige ação 
do governo.

Em entrevista à rádio Cidade, 
Garibaldi comparou o momento 
econômico atual do Rio Grande do 
Norte à situação que ele enfrentou 
ao assumir o governo, em meados 
da década de 1990 – ele governou 
entre 1995 e 2002. “Eu não que-
ria estar na pele de Fátima. Mas 
quando eu assumi, também não 
encontrei uma situação fácil. En-
contrei muitas dificuldades e deixei 
o Estado investindo, uma coisa que 
hoje a gente não vê”, disse o ex-go-
vernador, referindo-se à restrição 
orçamentária para investimento 
público no RN.

Garibaldi manifestou, ainda, 
preocupação com o atraso no pa-
gamento dos servidores. O governo 
Fátima Bezerra tem priorizado os 
salários vencidos em 2019, condi-
cionando o pagamento das folhas 
em atraso (novembro, dezembro e 
13º salário de 2018) à obtenção de 
receitas extraordinárias. “O estado 
impõe que ela pense no ‘para trás’. 
O servidor tem direito de receber 

em dia”, emendou.
“Eu não vejo que medidas de 

economia, saneadoras dessa situa-
ção, tenham sido tomadas até ago-
ra. Pelo menos eu não conheço. Se 
faz necessário que essas medidas 
já tivessem sido tomadas. Isso se 
faz no começo do governo, quando 
o governo dispõe de um crédito 
muito grande junto à população e 
há toda uma expectativa para que 
isso seja tomado”, argumentou.

PARNAMIRIM
Também em entrevista à rá-

dio Cidade, Garibaldi disse que “é 
bem provável” que o partido apoie 
a candidatura de Andréa Rama-
lho Alves, mulher do ex-prefeito 
de Natal Carlos Eduardo Alves, 
à Prefeitura de Parnamirim nas 
eleições de 2020.

Segundo Garibaldi, o apoio a 
Andréa nas eleições de Parnami-
rim poderá ser resultado de uma 
ampla aliança entre o MDB e o 
partido dela, o PDT. O ex-senador 
explicou que existe a possibilidade 
de uma espécie de uma “recipro-
cidade” de apoios. Segundo esse 
entendimento, em Natal, o PDT 
apoiaria o candidato do MDB (Ál-
varo Dias); enquanto que, em Par-
namirim, o MDB apoiaria o nome 
do PDT (Andréa Ramalho).

Nas últimas eleições para 
prefeito de Parnamirim, o MDB 
apoiou a candidatura de Rosano 

Taveira (Republicanos), que aca-
bou eleito. Em troca, o atual pre-
feito fez campanha na cidade para 
Garibaldi nas eleições de 2018 pa-
ra o Senado. O então senador ten-
tava a reeleição, mas conquistou 
apenas o 4º lugar (376 mil votos). 
Considerando apenas os votos de 
Parnamirim, Garibaldi foi ainda 
pior: terminou em 5º lugar.

Para 2020, a avaliação de Ga-
ribaldi Filho é que o contexto po-
lítico mudou em relação a 2016. 
Ele afirmou que, agora, existe a 
perspectiva real de uma aliança 
entre MDB e PDT em Natal, com 
o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves 

apoiando a candidatura à reeleição 
do atual prefeito, o emedebista 
Álvaro Dias. “As circunstâncias 
se impõem. Com a aliança com o 
PDT em Natal, e levando em conta 
a realidade de Parnamirim e o seu 
grande eleitorado, isso pode levar a 
uma reciprocidade à pretensão de 
Andréa”, comentou o ex-senador, 
em entrevista à rádio Cidade.

Na opinião do ex-senador, a 
eventual candidatura de Andréa 
Ramalho à Prefeitura de Parna-
mirim pode ser impulsionada pela 
memória que a população do mu-
nicípio tem do ex-prefeito Agnelo 
Alves, que era sogro na ex-primei-

ra-dama de Natal. Agnelo admi-
nistrou Parnamirim entre 2001 e 
2008 e morreu em 2015, durante o 
exercício do mandato de deputado 
estadual.

“O ex-prefeito Agnelo Alves 
tem uma memória muito cultua-
da, reverenciada pela população. 
Isso deve ter levado Andréa a 
pensar que realmente poderia ter 
na memória de Agnelo o apoio do 
próprio Carlos Eduardo para levar 
sua mensagem de renovação, já 
que ela é jovem e está ingressando 
na política. Todo esse contexto tem 
que ser visto por nós do MDB”, 
continuou o ex-senador.

De acordo com Garibaldi, o 
apoio do MDB a Andréa ainda não 
está definido. Ele explicou que o 
assunto será discutido no momen-
to oportuno, mas ressaltou que a 
aliança “é bem provável”. A ex-pri-
meira-dama da capital, segundo o 
ex-senador, tem “qualidades” para 
“trazer uma nova perspectiva para 
Parnamirim”.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, conver-
sou nesta terça-feira, 26, em Pe-
quim, na China, com os diretores 
da China General Nuclear (CGN), 
empresa que tem interesse em am-
pliar investimentos na produção de 
energia eólica e solar e na instala-
ção de uma fábrica de equipamen-
tos para os dois setores no RN.

O encontro aconteceu no se-
gundo dia do Seminário de Comu-
nicação e Cooperação Financeira 
Internacional da Iniciativa “Um 
Cinturão, Uma Rota”. A governa-
dora do RN está na China a convite 
do Bank of China, que custeou as 
despesas da viagem.

Única representante brasileira 
no evento, Fátima fez um discur-
so na cerimônia de abertura do 

seminário. O evento é realizado 
pelo Bank of China e é direcionado 
aos países de língua portuguesa. 
A segunda parte da programação 

acontecerá no dia 4 de dezembro, 
na cidade de Lisboa, em Portugal.

De acordo com Fátima, a China 
tem capacidade de investimento e 

tecnologia, e o Rio Grande do Norte 
possui potencialidades na área de 
energias renováveis, que, de acordo 
com a governadora, é um dos seto-
res-chaves da economia chinesa. 
“Temos políticas para atrair esses 
investimentos”, declarou.

Ainda segundo a governadora, 
a ideia é estabelecer uma relação 
de confiança, garantindo seguran-
ça jurídica aos negócios que os chi-
neses desejem empreender.

Sobre o seminário, Fátima Be-
zerra afirmou que se trata de “uma 
importante oportunidade para 
estreitar laços de amizade não só 
com a China, mas com os demais 
países presentes”. “Aproveito para 
saudar os representantes de Por-
tugal, São Tomé e Príncipe, Guiné-
-Equatorial, Timor Leste, Angola, 

Moçambique, Cabo Verde, Guiné-
-Bissau e da região autônoma de 
Macau aqui presentes”.

Fátima reconheceu também 
o papel da cônsul-geral para o 
Nordeste, Iên IûChín, no fortaleci-
mento dos laços com a China. “Ela 
esteve no Rio Grande do Norte nes-
te ano, com uma comitiva muito 
representativa, e pudemos apre-
sentar nossas potencialidades e 
oportunidades de negócios. Talvez 
pelo fato de ser, atualmente, a úni-
ca mulher a governar um Estado 
em meu país, tenhamos tido uma 
identificação tão forte”.

Acompanham a governadora 
nesta viagem o secretário estadual 
de Desenvolvimento Econômico, 
Jaime Calado, e o assessor técnico 
da pasta, Pedro Henrique Lima.

Garibaldi falou também sobre Parnamirim e citou candidatura de Andréa Ramalho

Garibaldi cobra de Fátima medidas para 
cortar despesas: “Isso se faz no começo”

Na China, Fátima encontra empresa do setor de energia

Ex-senador manifestou preocupação com o atraso no pagamento dos servidores. Governo Fátima Bezerra tem priorizado 
os salários vencidos em 2019, condicionando o pagamento das folhas em atraso à obtenção de receitas extraordinárias

Análise

Negócios

José Aldenir / Agora RN

Governadora disse que RN tem políticas para atrair investimentos chineses

Governo do RN / Divulgação

Eu não vejo que medidas
de economia, saneadoras 
dessa situação, tenham
sido tomadas até agora.
Pelo menos eu não conheço”

Garibaldi Alves Filho
ex-senador e ex-governador
do Rio Grande do Norte

“
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“Domingo é dia de trabalho co-
mo qualquer outro”. Com essa fra-
se, o secretário especial de Previ-
dência e Trabalho do Ministério da 
Economia, o potiguar Rogério Ma-
rinho, arrancou aplausos durante 
um encontro na última segunda-
-feira, 25, em Belo Horizonte, com 
empresários mineiros. O ex-depu-
tado federal voltou a defender a li-

beração do trabalho aos domingos, 
como estratégia para melhorar o 
desempenho e a competitividade 
das empresas brasileiras.

Centrais sindicais criticam a 
medida, sustentando que esse tipo 
de alteração na legislação traba-
lhista já foi proposta este ano na 
medida provisória da Liberdade 
Econômica, que foi vetada pelo 
Congresso Nacional.

Rogério argumentou que 75% 
das indústrias no Brasil não conse-
guem fazer acordos com os funcio-
nários para o trabalho nesses dias. 
“E quem compra uma máquina 
sabe que não vai poder usá-la entre 
15% a 20% do período em que ela 
poderia operar. Isto significa baixa 
competitividade com países que 
concorrem conosco”, afirmou.

Já ao tratar da desoneração da 
folha de pagamento na contrata-
ção, que estabelece uma forma de 
estimular empresas a contratarem 
funcionários de 18 a 24 anos, Mari-
nho afirmou que, para compensar a 
perda de arrecadação, a ideia é que 
os trabalhadores desempregados 
passem a pagar contribuição previ-
denciária durante o período em que 
recebem auxílio-desemprego.

“Não se trata de confisco, nem 
de penalizar quem tem seguro-de-
semprego. Trata-se de inclusão 
previdenciária”, justificou.

Se deputados e senadores não 
se sentirem confortáveis em apro-
var uma medida como essa, Rogé-
rio Marinho abriu a possibilidade 
de o Congresso sugerir uma fonte 
diferente dentro do Orçamento. Secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho

Rogério volta a defender trabalho aos 
domingos: “Dia como qualquer outro”
Reunido com empresários em Belo Horizonte, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 
arrancou aplausos ao defender a medida que, segundo ele, vai aumentar desempenho e competitividade das empresas

Competitividade

Edu Andrade / Ministério da Economia

Quem compra uma
máquina sabe que não
vai poder usá-la entre 15% 
a 20% do período em que
ela poderia operar”

Rogério Marinho
secretário de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia

“

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) defendeu nes-
ta terça-feira, 26, que o homem 
preso em Touros, no litoral norte 
potiguar, após espancar um cavalo 
seja proibido de se aproximar nova-
mente do animal caso seja solto.

De acordo com o parlamentar, 
“casos assim não podem ficar im-
punes” e “é preciso que nossa socie-
dade avance na convivência com os 
animais, entendendo que estes são 
seres vivos, não objetos”.

A prisão do homem, que não 
teve a identidade revelada, acon-
teceu no último sábado, 23. Ele foi 
detido por maus tratos a animais, 
com base no artigo 32 da Lei 9.605, 
de 1998, e também por porte ilegal 
de arma. Ele estava com uma es-
pingarda no momento da prisão.

Um vídeo mostra o espanca-
mento do animal. Nas imagens, o 
homem aparece maltratando o ca-
valo com um pedaço de madeira. As 
agressões só foram interrompidas 
após ele ser contido por populares 
que testemunharam a violência. O 
animal estava no chão imobilizado 
por uma corda.

O homem foi levado para a De-
legacia Municipal de Touros. A re-

portagem não conseguiu confirmar 
se ele continua detido.

Em publicação no Twitter, San-
dro Pimentel disse que viu as ima-
gens com “indignação”. “Já recebi 
informações de que o agressor está 
detido, mas trabalho com minha 
equipe jurídica para que ele não 
possa ter acesso ao cavalo nova-
mente”, escreveu o deputado.

“Casos assim não podem ficar 
impunes, é preciso que nossa socie-

dade avance na convivência com os 
animais entendendo que estes são 
seres vivos, não objetos. Chega de 
maus tratos”, complementou o par-
lamentar.

Nesta terça-feira, 26, Sandro 
Pimentel foi a Touros para confe-
rir o estado de saúde do animal. O 
deputado foi acompanhado de uma 
veterinária, uma auxiliar veteriná-
ria e uma protetora de animais. A 
assessoria do parlamentar infor-

mou à reportagem que o animal 
estava “bastante arredio”, prova-
velmente devido aos maus tratos. 

Por questão de segurança, a 
equipe não conseguiu examinar 
o animal de perto. Mas, de longe, 
perceberam que, apesar dos fe-
rimentos, o cavalo não teve com-
prometidos os movimentos e não 
estava sangrando.

Ainda segundo apurou o Agora 
RN, o cavalo continua perto da ca-
sa onde mora o agressor. Ao visitar 
o local nesta terça-feira, Sandro Pi-
mentel e a equipe notaram que há 
outros animais na casa e que todos 
demonstraram sinais de maus tra-
tos, inclusive um potro.

O deputado do PSOL foi, ainda, 
até a sede da Comarca de Touros, 
mas não conseguiu contato com a 
juíza que acompanha o caso porque 
ela estava em audiência. Sandro 
Pimentel chegou a conseguir um 
lar temporário para o cavalo, mas, 
como não tinha autorização judi-
cial para retirar o animal do local 
onde vive, não teve como fazer o 
transporte. A assessoria do par-
lamentar disse, ainda, que foram 
deixados alimentos e água para o 
cavalo no local.

Deputado Sandro Pimentel (PSOL) já tem lar temporário para o cavalo que foi agredido

Sandro Pimentel quer proibir homem que
espancou cavalo de chegar perto do animal

Maus tratos

Eduardo Maia / ALRN | Reprodução O salário mínimo para 
o próximo ano ficará em R$ 
1.031, anunciou nesta terça-
-feira, 26, o secretário especial 
de Fazenda do Ministério da 
Economia, Waldery Rodri-
gues. O valor representa re-
dução de R$ 8 em relação ao 
projeto de lei do Orçamento 
Geral da União do próximo 
ano, que previa mínimo de R$ 
1.039 para o próximo ano. 

O novo valor do mínimo 
consta de mensagem modifi-
cativa do Orçamento de 2020 
enviada ao Congresso Nacio-
nal. Segundo Rodrigues, a 
queda da projeção se justifica 
pela redução das estimativas 
da inflação pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC) para o próximo ano. 

A mensagem modificativa 
reduziu para 3,5% a estimati-
va para o INPC em 2020, meio 
ponto percentual a menos que 
a projeção de 4% que constava 
no projeto de lei do Orçamen-
to. A previsão do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), a inflação ofi-
cial, caiu de 3,9% para 3,5%. 

Governo reduz 
para R$ 1.031 
estimativa de 
salário mínimo

Orçamento 2020
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A diferença entre seguro e 
proteção veicular foi tema de 
uma audiência pública na Câ-
mara Municipal de Natal. A reu-
nião, que aconteceu na última 
segunda-feira, 25, foi proposta 
pelo vereador Klaus Araújo (So-
lidariedade) e teve o objetivo de 
informar o consumidor sobre a 
distinção entre os serviços ofe-
recidos pelas seguradoras e as 
associações.

Segundo o vereador Klaus 
Araújo, a audiência contribuiu 
para alertar a sociedade sobre 
a temática, haja vista que as in-
formações normalmente não são 
claras para os consumidores. “Is-
so pode ser um problema na hora 
de optar por uma ou outra moda-
lidade. Por isso, é importante se 
informar e conhecer as vantagens 
e desvantagens de cada uma. Re-
presentantes do mercado de se-
guros estiveram presentes à au-
diência e orientaram sobre o que 
chamam de riscos na contratação 
da proteção veicular. Em tempo: 

nenhum representante ligado à 
proteção veicular se fez presente”, 
explicou o parlamentar.

“(A proteção veicular) é fei-
ta por entidades sem regulação 
ou recolhimento de impostos. A 
contratação não pode oferecer 
garantias aos consumidores. Por-
tanto, é importante o consumidor 
ficar atento e pesquisar as alter-
nativas disponíveis, para fazer a 
melhor escolha”, afirmou Carlos 
Valle, vice-presidente da Fede-
ração Nacional dos Corretores de 
Seguros Privados (Fenacor).

Jaques Andrade, presidente 
do Sindicato dos Corretores de 
Seguro do Rio Grande do Norte 
(Sincor), falou sobre as diferenças 
entre seguro e proteção veicular. 
“Quando o segurado contrata 
uma apólice para proteger seu 
carro, ele transfere o risco para 
a seguradora. Na ‘proteção vei-
cular’, o associado assina um con-
trato de responsabilidade mútua 
e divide o risco com os demais 
associados”, declarou.

QUARTA-FEIRA, 27.11.2019Geral6

Audiência pública

Parlamentares que estiveram na fracassada reu-
nião desta terça-feira (26) na residência oficial 
do Senado saíram com a certeza de que os 

presidentes das duas casas não estavam interessa-
dos em negociar acordo para votar projetos sobre 
prisão após segunda instância. O senador Davi 
Alcolumbre e seu novo ídolo, deputado Rodrigo 
Maia, mal escondiam o prazer de impor derrota ao 
ministro Sérgio Moro (Justiça), convidado à reunião 
apenas para sofrer uma humilhação básica.

Com objetivo de inviabilizar qualquer acordo, 

Rodrigo Maia condicionou o pacto à aceitação da 
PEC aprovada na CCJ da Câmara.

Para o senador Major Olímpio (PSL-SP), a reu-
nião foi só uma manobra protelatória. “Vejo a ten-
dência de enterrar o projeto do Senado”, disse.

Marcos do Val (Pode-ES) lembra que o projeto 
do Senado não afeta a PEC da Câmara. Diz que Al-
columbre quis apenas retardar a votação.

O senador Álvaro Dias (Pode-PR) acusa “cartas 
marcadas” da reunião, segundo ele, armada no es-
condidinho das madrugadas de Brasília.

Reunião mostrou armação para ‘melar’ proposta 

CABULOU AULA
O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre, coitado, 
voltou a dizer que o artigo 5º 
da Constituição só pode ser 
alterado por nova Constituinte. 
Ele nem sabe que o artigo 5º foi 
alterado em 2004 através de 
PEC.

MILITANTES DA MENTIRA
A malandragem do 

deputado fujão Jean Wilis 
fez escola: desconhecida 
antropóloga da Universidade 
de Brasília, onde alunos e 
professores não esquerdistas 
são hostilizados, disse ao Diário 
de Notícias, de Lisboa, ter sido 
“obrigada ao exílio forçado” por 
“razões de segurança”.

AI-5 JÁ MORREU, 
E TODOS SABEM

A histeria provocada por 
qualquer referência ao AI-5 

PODER SEM PUDOR

VINGANÇA SUPREMA
O então ministro Alcides Carneiro, paraibano da gema, 

foi assistir a um filme de suspense. Na saída, quase caiu com 
o esbarrão de um sujeito apressado para entrar no cinema. O 
ministro reagiu com bons modos: “Não precisa pressa. A outra 
sessão ainda não começou.” O sujeito reagiu com grosseria: “E daí? 
Não lhe perguntei. Não pedi desculpas, nem vou pedir.” Restou 
a Carneiro reagir à malcriação com a vingança suprema: “Ah, 
é? Pois então fique sabendo, logo agora, que o criminoso do filme 
só aparece no último minuto. É o primo do mocinho.” Revelado o 
enigma do filme, o mal-educado deu meia-volta e foi embora.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Desta forma o Brasil
não avança”

Marcos Pereira
Deputado (PRB-SP), 1º vice da Câ-
mara, critica falta dos parlamentares

"

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

já virou piada de assombração. 
Por mais que se aproveitem 
oportunistas de direta e de 
esquerda, essa porcaria é só 
uma triste lembrança, morta e 
sepultada.

ABAIXO DA LINHA DE CINTURA
O general quase tucano Santos 

Cruz, ex-ministro da Secretaria 
de Governo, não ficou em cima 
do muro na audiência Pública 
desta terça (26) no Senado, 
ao chamar o guru Olavo de 
Carvalho de vigarista.

ELE AGORA É DOUTOR
O deputado Vicentinho (PT-

SP) agora é o “dr. Vicentinho”. 
Ele fez supletivo, cursou Direito 
e agora passou no exame da 
OAB. Recebeu homenagem 
do colega Fábio Trad (PSD) e 
ex-presidente da OAB MS.

MOTIVOS DE SOBRA
Sessão do Congresso foi 

encerrada ontem por falta 
de quórum. Só 240 de 257 
deputados e 32 de 41 senadores 
necessários atenderam. 
Além de retardar a pauta, 
principalmente da proposta de 
prisão após 2ª instância, tinha 
jogão na Liga dos Campeões.

Atravessadores apelam para o lobby na Câmara
As distribuidoras de combustíveis 

representam o que há de mais atrasado no 
setor, beneficiando-se de cartório comprado 
no “balcão” da Agência Nacional do Petróleo. 
Após sucessivas derrotas em todas as 
instâncias possíveis como o Cade, a Justiça, 

e até a área técnica da ANP, agora usam 
de representantes na Câmara para falar 
em “regras modernas” sem mudar nada e 
continuar a forçar produtores a vender aos 
atravessadores e proibir a venda direta a 
postos de combustíveis.

DERROTA
Em junho, o Conselho Nacional de Política 

Energética, formado por ministros, aprovou 
resolução que permite a venda direta a postos.

 
VENDA DIRETA

Ano passado, o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) apresentou 

estudo onde prevê a venda direta de 
combustíveis.

 
ATÉ A ANP

Em 2018, a própria ANP divulgou nota 
técnica onde diz “não haver impedimento 
regulatório” para a venda direta de usinas a 
postos.

Câmara discute diferenças
entre seguro e proteção veicular
Representantes do mercado de seguros orientaram 
sobre o que chamam de riscos da proteção veicular

Sessão na Câmara Municipal foi proposta pelo vereador Klaus Araújo (Solidariedade)

Elpídio Júnior / CMN

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a ad-
judicação e homologação da Concorrência nº 00049/2019 cujo objeto é a Aquisição 
de conjunto de mesas com cadeiras plásticas para atender ao SESTSENAT Unidade 
B29 Natal/RN, no valor total de R$ 11.399,40 (onze mil trezentos e noventa e nove re-
ais e quarenta centavos) para a empresa Comercial Apolo Ltda EPP, em 26/11/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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A Secretaria de Administração 
da Prefeitura de Natal vai realizar 
uma audiência pública, no dia 2 de 
dezembro, para tratar da contra-
taão de uma instituição financeira 
responsável pelo processamento da 
folha de pagamento dos servidores 
públicos municiais.

Segundo a pasta, a audiência 
pública para esclarecimentos téc-
nicos acerca do termo de referência 
será realizada para que, em segui-
da, possa ser deflagrada a abertura 
do processo licitatório da institui-
ção financeira.

Em dezembro de 2018, a pre-
feitura iniciou o processo para li-
citar a folha. À época, com 21 mil 
servidores, o valor previsto para a 
licitação estava estimado em R$ 51 
milhões.

A sessão vai acontecer no dia 
2 de dezembro, às 9 horas, no au-
ditório do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores do Município 
do Natal (NatalPrev). Sessão que marca início do processo de licitação para venda da folha da Prefeitura (foto) vai acontecer no dia 2 de dezembro

Prefeitura do Natal realizará
nova licitação para vender folha
Em dezembro de 2018, prefeitura iniciou processo para licitar a folha; à época, com 21 mil 
servidores, valor previsto para licitação foi estimado em R$ 51 milhões. Audiência pública será dia 2

Pagamento

José Aldenir / Agora RN

O Tribunal Regional do Traba-
lho da 21ª (TRT-RN) fechou uma 
parceria com a Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte para quitar 
as dívidas trabalhistas e fiscais do 
Hotel Parque da Costeira, por meio 
da venda direta do imóvel onde 
funciona o hotel. Avaliado em R$ 
146.235.636,00, o hotel está localiza-
do na Via Costeira, num terreno de 
25 mil m², com área construída de 
quase 14 mil m². Possui 330 aparta-
mentos, oito piscinas, salões de jogos 
e de eventos e uma completa infraes-
trutura. Qualquer interessado deve 
apresentar propostas no prazo de 10 
dias na DINT/CAEX (TRT 21) ou na 
6ª Vara Federal (JFRN).

Além do hotel Parque da 
Costeira, o TRT-RN vai leiloar 
imóveis, veículos e equipamentos 
penhorados para pagamento de 
dívidas trabalhistas pelas Varas do 
Trabalho na capital e no interior.

LEILÃO
Entre os destaques estão uma 

casa à beira mar de Ponta Negra, 
localizada na rua Erivan França, 
avaliada em R$ 353 mil, que po-
derá ser arrematada até por R$ 
176.500,00 no segundo leilão.

Em Caicó, serão leiloados vá-
rios imóveis da Fundação Hospita-

lar Dr. Carlindo Dantas, entre eles, 
uma área de 5 hectares do hospital 
Milton Marinho, no bairro Recreio, 
o terreno do posto odontológico 
Morton Mariz, na Boa Passagem, 
e outros imóveis no Samanaú, no 
João XXIII, no Walfredo Gurgel e 

no Frei Damião.
Também será leiloada a sede 

da CERPIL, em Jardim de Pira-
nhas, uma fazenda em Angicos, 
uma granja em Nísia Floresta, um 
restaurante em Parnamirim, uma 
casa e um terreno em Assú, outro 
em Currais Novos e outros nas 
praias de Búzios, no litoral sul, e 
Santa Rita, no litoral norte.

Entre os equipamentos que se-
rão leiloados estão um forno indus-
trial para pizza e assados, avaliado 
em R$ 900,00, e dois laboratórios 
Minilab para revelação de fotos. O 
leilão será presidido pelo juiz Cacio 
Oliveira Manoel. Confira a lista com-
pleta dos bens no arquivo em anexo.

Hotel está localizado na Via Costeira, num terreno de aproximadamente 25 mil m²

TRT-RN está recebendo propostas para 
compra direta do Parque da Costeira 

Leilão

Reprodução/Internet

SERVIÇO:
Leilão de Bens Penhorados nas Va-

ras do Trabalho do Rio Grande do Norte-
Data: Sexta-feira (29/11), a partir das 10h

Local: Hotel Majestic (Av. eng. Rober-
to Freire, 3800 - Ponta Negra).

O projeto de lei 226/2019, 
de autoria da deputada Eu-
diane Macedo, que dispõe 
sobre o pagamento da conta 
de consumo de água, esgoto 
e de serviços prestados pela 
Companhia de Águas e Es-
gotos (Caern), foi aprovado 
por unanimidade  na reunião 
da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente 
e Interior, realizada na ma-
nhã desta terça-feira, 26, no 
auditório Cortez Pereira, da 
Assembleia Legislativa.

“Essa é uma matéria de 
grande importância para os 
consumidores. Pelo projeto 
aprovado, o pagamento po-
derá ser feito via cartão de 
débito e crédito, desburocrati-
zando o sistema de pagamen-
to atual. Quando for trans-
formada em lei vai fortalecer 
as políticas públicas”, disse o 
relator da matéria, deputado 
Ubaldo Fernandes (PL).

Na justificativa do seu 
projeto, a deputada Eudia-
ne registra que os rotineiros 
ataques a agências bancárias 
no Rio Grande do Norte têm 
causado prejuízo não só às 
empresas. Quando o alvo é 
justamente o único banco de 
uma cidade, os moradores 
passam a ter dificuldades 
para fazer operações simples, 
como sacar o dinheiro e pagar 
a conta de água, uma vez que 
após os constantes assaltos as 
agências bancárias fecham as 
portas e não retomam as suas 
atividades.

Ao final da reunião, o 
presidente da Comissão, 
deputado Sandro Pimentel 
(Psol) anunciou para a próxi-
ma terça-feira, 3, a presença 
de representantes da ONG 
Oceânica para discutir a situ-
ação da presença de óleo nas 
praias do Estado, que tem po-
sições divergentes em relação 
aos órgãos governamentais.

Participaram da reunião 
os deputados Sandro Pimen-
tel, Ubaldo Fernandes e Cris-
tiane Dantas (Solidariedade).

Comissão aprova 
projeto sobre 
pagamento de 
conta de água

Assembleia RN

Comissão de reuniu ontem

 Eduardo Maia / ALRN
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Quem mora no Rio Grande do 
Norte, para abastecer seu carro, te-
rá que se contentar com a terceira 
gasolina mais cara do Nordeste e 
a sétima do Brasil. É o que aponta 
o levantamento publicado no Diá-
rio Oficial da União (DOU), nesta 
terça-feira, 26. Com o valor médio 
de R$ 4,6290 cada litro, o Combus-
tível Automotivo Comum no RN, 
comparado com os outros estados 
da região, só fica atrás do Piauí e 
de Alagoas.

A publicação no DOU é referen-
te aos ajustes no Preço Médio Pon-
derado ao Consumidor Final (PM-
PF) da gasolina, recomendados 
pela Secretaria Especial da Fazen-
da do Ministério da Economia, em 
vigor desde o dia 1º de novembro.

Dentre os dez estados com o 
maior valor do combustível, cinco 

são da região Nordeste. A nível na-
cional, a gasolina potiguar só tem 

preço inferior as do Rio de Janeiro, 
Acre, Minas Gerais, Piauí, Alagoas 

e Tocantins.
Para o condutor potiguar encon-

trar preços mais baratos não preci-
sa ir muito longe. Na Paraíba e no 
Ceará, que são os estados vizinhos 
do RN, os valores são de R$ 4,4468 
e R$ 4,6000, respectivamente.

Enquanto o custo do combustí-
vel comum é o sétimo mais caro do 
Brasil, o valor da Gasolina Auto-
motiva Premium é o segundo, che-
gando a custar R$ 7,3900, sendo 
mais barata apenas que a da Para-
íba, que custa em média R$ 7,9967.

No Nordeste, a gasolina comum 
mais barata é encontrada em Ser-
gipe, custando R$ 4,3860, e mais 
cara no Piauí, R$ 4,6800. Já a mais 
em conta no país é a do Amapá, 
com valor de R$ 3,9630, a única 
que não ultrapassa a casa dos qua-
tro reais. Nos postos do Rio de Ja-
neiro, é onde pode se achar o valor 
médio mais elevado, R$ 4,8520.

Entre os dez estados com o maior valor do combustível, cinco são da região Nordeste; Sergipe tem preço mais barato da região

Potiguares têm a terceira gasolina mais cara 
do Nordeste e a 7ª do País, diz levantamento
Com o valor médio de R$ 4,62, o combustível automotivo comum no Rio Grande do Norte só tem preço menor que o 
praticado no Piauí e Alagoas, entre os estados nordestinos. A gasolina mais barata da região está no Sergipe (R$ 4,38/litro)

No bolso

José Aldenir / Agora RN
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A capital do Rio Grande do 
Norte vai receber, na próxima 
semana, mutirão para renegociar 
dívidas. A ação é promovida pelas 
principais instituições bancárias 
do país, e promete descontos de 
até 90% nas dívidas. A atividade, 
organizada pela Federação dos 
Brasileira dos Bancos (Febraban), 
vai coincidir com os pagamentos 
da primeira parcela do décimo ter-
ceiro salário.

O mutirão ocorrerá entre 
os dias 2 e 6 de dezembro e terá 
participação do Banco do Brasil, 
Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, 
Santander. Em Natal, foram lista-
das oito agências bancárias para 
a renegociação de dívidas. Com-
plementando o projeto, também 
serão ofertados minicursos sobre 
educação financeira e administra-

ção do orçamento.
O Banco do Brasil promete 

abater até 92% dos débitos. O 
Santander e a Caixa, por sua vez, 
estipularam seus limites em 90% 
da dívida.

Além das agências, a renego-
ciação também poderá ser feita 
nos canais digitais dos bancos e na 
plataforma pública Consumidor.
gov.br. Os bancos Votorantim e 
Safra vão participar apenas nos 
meios digitais.

Segundo dados do Banco Cen-
tral, a inadimplência das opera-
ções de crédito para pessoas físicas 
cresceu ao longo de 2019, subindo 
de 4,82% em janeiro para os atu-
ais 4,99%.

Além da renegociação nas 
agências, o consumidor também 
poderá recorrer aos canais digitais. Mutirão entre dias 2 e 6 de dezembro será boa oportunidade para os devedores

Bancos fazem mutirão para abater dívidas 
com descontos de até 92% em Natal
Além da renegociação nas agências, o consumidor também poderá recorrer aos canais digitais dos bancos e à plataforma 
do consumidor.gov.br. Ação, promovida pela Febrabam e Banco Central, ocorrerá entre os dias 2 e 6 de dezembro

Oportunidade

Reprodução

Bradesco 
Agência 321 (Centro) 

Banco do Brasil
Agência 1533 (Candelária)

Caixa Econômica 
Agência 3242 (Midway Mall)

Itaú
Agência 6530 (Ponta Negra)
Agência 382 (Centro)

Santander
Agência 001-1575 (Ponta Negra)
Agência 001-0080 (Centro)
Agência 001-4543 (Lagoa Seca) 

VEJA AS AGÊNCIAS PARTICIPANTES

O contribuinte interessado em 
quitar seu débito junto ao Fisco 
Municipal tem até a próxima 
sexta-feira, 29, para aproveitar o 
desconto de até 40% nos juros e 
multas por atraso, para pagamen-
tos à vista. Caso prefira o parce-
lamento, o cidadão tem direito a 
dividir o valor em até 30 parcelas. 
No entanto, o desconto nos juros e 
multas fica em 5%.

A negociação pode ser feita de 
forma presencial, na sede da Se-
cretaria Municipal de Tributação, 
da Prefeitura de Natal, através da 
internet no site da Semut. Contri-
buintes podem também procurar 
os boxes de atendimento da Secre-
taria situados nas Centrais do Ci-
dadão do Alecrim e da Zona Norte 
(Shopping Estação); Como também 
podem solicitar atendimento pelo 
whatsapp (98786-8208); e ainda 
têm a possibilidade de entrar em 
contato pelos números: 3232-
8882/3232-9169/3232-8884 ou 
3232-8881.

A autorização para a negocia-
ção dos créditos tributários está 
fundamentada no Decreto 11.815 
de 17 de setembro de 2019, que im-
põe os percentuais e parcelamentos:

1 –  40% (quarenta por cento) 
quando a liquidação ocorrer de 
uma só vez;

2 – 30% (trinta por cento) quan-
do a liquidação ocorrer em até 6 
(seis) parcelas;

3 – 20% (vinte por cento) quan-
do a liquidação ocorrer em até 12 
(doze) parcelas;

4 – 15% (quinze por cento) 
quando a liquidação ocorrer em até 
18 (dezoito) parcelas;

5 – 10% (dez por cento) quando 

a liquidação ocorrer em até 24 (vin-
te e quatro) parcelas;

6 – 5% (cinco por cento) quan-
do a liquidação ocorrer em até 30 
(trinta) parcelas;

O vencimento da primeira par-
cela, estabelecido no Decreto n.º 
10.610 de 28 de janeiro de 2015, 
não poderá ser posterior ao dia 
29/11/2019, vencendo-se as demais 
no dia 25 (vinte e cinco) de cada 
mês subsequente.

O secretário municipal de 
Tributação, Ludenilson Lopes, in-
formou que esse regime especial 
acontecerá até o final do ano e será 
a última oportunidade que a Pre-
feitura vai oferecer para os contri-
buintes quitarem seus débitos em 
regime especial, uma vez que essa 
modalidade não será adotada em 
2020, pois será um ano eleitoral. 
Ele também reforça a importân-
cia da regularização fiscal, já que, 
com os tributos em dia, os cidadãos 
terão melhores serviços públicos à 
sua disposição, como saúde, edu-
cação, transporte, coleta de lixo, 
iluminação pública, além de possi-
bilitarem a manutenção em dia da 
folha de pagamento dos servidores 
públicos municipais.

Negociação pode ser feita na Semut

Desconto de 40% em débitos 
fiscais só vale até sexta-feira

Natal

Alex Régis / PMN
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Quem mora no Rio Grande do 
Norte, para abastecer seu carro, te-
rá que se contentar com a terceira 
gasolina mais cara do Nordeste e 
a sétima do Brasil. É o que aponta 
o levantamento publicado no Diá-
rio Oficial da União (DOU), nesta 
terça-feira, 26. Com o valor médio 
de R$ 4,6290 cada litro, o Combus-
tível Automotivo Comum no RN, 
comparado com os outros estados 
da região, só fica atrás do Piauí e 
de Alagoas.

A publicação no DOU é referen-
te aos ajustes no Preço Médio Pon-
derado ao Consumidor Final (PM-
PF) da gasolina, recomendados 
pela Secretaria Especial da Fazen-
da do Ministério da Economia, em 
vigor desde o dia 1º de novembro.

Dentre os dez estados com o 
maior valor do combustível, cinco 

são da região Nordeste. A nível na-
cional, a gasolina potiguar só tem 

preço inferior as do Rio de Janeiro, 
Acre, Minas Gerais, Piauí, Alagoas 

e Tocantins.
Para o condutor potiguar encon-

trar preços mais baratos não preci-
sa ir muito longe. Na Paraíba e no 
Ceará, que são os estados vizinhos 
do RN, os valores são de R$ 4,4468 
e R$ 4,6000, respectivamente.

Enquanto o custo do combustí-
vel comum é o sétimo mais caro do 
Brasil, o valor da Gasolina Auto-
motiva Premium é o segundo, che-
gando a custar R$ 7,3900, sendo 
mais barata apenas que a da Para-
íba, que custa em média R$ 7,9967.

No Nordeste, a gasolina comum 
mais barata é encontrada em Ser-
gipe, custando R$ 4,3860, e mais 
cara no Piauí, R$ 4,6800. Já a mais 
em conta no país é a do Amapá, 
com valor de R$ 3,9630, a única 
que não ultrapassa a casa dos qua-
tro reais. Nos postos do Rio de Ja-
neiro, é onde pode se achar o valor 
médio mais elevado, R$ 4,8520.

Entre os dez estados com o maior valor do combustível, cinco são da região Nordeste; Sergipe tem preço mais barato da região

Potiguares têm a terceira gasolina mais cara 
do Nordeste e a 7ª do País, diz levantamento
Com o valor médio de R$ 4,62, o combustível automotivo comum no Rio Grande do Norte só tem preço menor que o 
praticado no Piauí e Alagoas, entre os estados nordestinos. A gasolina mais barata da região está no Sergipe (R$ 4,38/litro)

No bolso

José Aldenir / Agora RN
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A capital do Rio Grande do 
Norte vai receber, na próxima 
semana, mutirão para renegociar 
dívidas. A ação é promovida pelas 
principais instituições bancárias 
do país, e promete descontos de 
até 90% nas dívidas. A atividade, 
organizada pela Federação dos 
Brasileira dos Bancos (Febraban), 
vai coincidir com os pagamentos 
da primeira parcela do décimo ter-
ceiro salário.

O mutirão ocorrerá entre 
os dias 2 e 6 de dezembro e terá 
participação do Banco do Brasil, 
Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, 
Santander. Em Natal, foram lista-
das oito agências bancárias para 
a renegociação de dívidas. Com-
plementando o projeto, também 
serão ofertados minicursos sobre 
educação financeira e administra-

ção do orçamento.
O Banco do Brasil promete 

abater até 92% dos débitos. O 
Santander e a Caixa, por sua vez, 
estipularam seus limites em 90% 
da dívida.

Além das agências, a renego-
ciação também poderá ser feita 
nos canais digitais dos bancos e na 
plataforma pública Consumidor.
gov.br. Os bancos Votorantim e 
Safra vão participar apenas nos 
meios digitais.

Segundo dados do Banco Cen-
tral, a inadimplência das opera-
ções de crédito para pessoas físicas 
cresceu ao longo de 2019, subindo 
de 4,82% em janeiro para os atu-
ais 4,99%.

Além da renegociação nas 
agências, o consumidor também 
poderá recorrer aos canais digitais. Mutirão entre dias 2 e 6 de dezembro será boa oportunidade para os devedores

Bancos fazem mutirão para abater dívidas 
com descontos de até 92% em Natal
Além da renegociação nas agências, o consumidor também poderá recorrer aos canais digitais dos bancos e à plataforma 
do consumidor.gov.br. Ação, promovida pela Febrabam e Banco Central, ocorrerá entre os dias 2 e 6 de dezembro

Oportunidade

Reprodução

Bradesco 
Agência 321 (Centro) 

Banco do Brasil
Agência 1533 (Candelária)

Caixa Econômica 
Agência 3242 (Midway Mall)

Itaú
Agência 6530 (Ponta Negra)
Agência 382 (Centro)

Santander
Agência 001-1575 (Ponta Negra)
Agência 001-0080 (Centro)
Agência 001-4543 (Lagoa Seca) 

VEJA AS AGÊNCIAS PARTICIPANTES

O contribuinte interessado em 
quitar seu débito junto ao Fisco 
Municipal tem até a próxima 
sexta-feira, 29, para aproveitar o 
desconto de até 40% nos juros e 
multas por atraso, para pagamen-
tos à vista. Caso prefira o parce-
lamento, o cidadão tem direito a 
dividir o valor em até 30 parcelas. 
No entanto, o desconto nos juros e 
multas fica em 5%.

A negociação pode ser feita de 
forma presencial, na sede da Se-
cretaria Municipal de Tributação, 
da Prefeitura de Natal, através da 
internet no site da Semut. Contri-
buintes podem também procurar 
os boxes de atendimento da Secre-
taria situados nas Centrais do Ci-
dadão do Alecrim e da Zona Norte 
(Shopping Estação); Como também 
podem solicitar atendimento pelo 
whatsapp (98786-8208); e ainda 
têm a possibilidade de entrar em 
contato pelos números: 3232-
8882/3232-9169/3232-8884 ou 
3232-8881.

A autorização para a negocia-
ção dos créditos tributários está 
fundamentada no Decreto 11.815 
de 17 de setembro de 2019, que im-
põe os percentuais e parcelamentos:

1 –  40% (quarenta por cento) 
quando a liquidação ocorrer de 
uma só vez;

2 – 30% (trinta por cento) quan-
do a liquidação ocorrer em até 6 
(seis) parcelas;

3 – 20% (vinte por cento) quan-
do a liquidação ocorrer em até 12 
(doze) parcelas;

4 – 15% (quinze por cento) 
quando a liquidação ocorrer em até 
18 (dezoito) parcelas;

5 – 10% (dez por cento) quando 

a liquidação ocorrer em até 24 (vin-
te e quatro) parcelas;

6 – 5% (cinco por cento) quan-
do a liquidação ocorrer em até 30 
(trinta) parcelas;

O vencimento da primeira par-
cela, estabelecido no Decreto n.º 
10.610 de 28 de janeiro de 2015, 
não poderá ser posterior ao dia 
29/11/2019, vencendo-se as demais 
no dia 25 (vinte e cinco) de cada 
mês subsequente.

O secretário municipal de 
Tributação, Ludenilson Lopes, in-
formou que esse regime especial 
acontecerá até o final do ano e será 
a última oportunidade que a Pre-
feitura vai oferecer para os contri-
buintes quitarem seus débitos em 
regime especial, uma vez que essa 
modalidade não será adotada em 
2020, pois será um ano eleitoral. 
Ele também reforça a importân-
cia da regularização fiscal, já que, 
com os tributos em dia, os cidadãos 
terão melhores serviços públicos à 
sua disposição, como saúde, edu-
cação, transporte, coleta de lixo, 
iluminação pública, além de possi-
bilitarem a manutenção em dia da 
folha de pagamento dos servidores 
públicos municipais.

Negociação pode ser feita na Semut

Desconto de 40% em débitos 
fiscais só vale até sexta-feira

Natal

Alex Régis / PMN
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O Rio Grande do Norte espera 
a liberação de R$ 7,7 milhões que 
serão usados para enfrentamento à 
criminalidade e na valorização dos 
profissionais de segurança pública.  
O Plano para Aplicação dos Recur-
sos do Fundo Nacional de Seguran-
ça Pública (FNSP), conforme pre-
visto na Lei federal nº 13.756/18, foi 
apresentado pela Secretaria de Es-
tado da Segurança e Defesa Social 
(Sesed) na última segunda-feira, 
25, durante a reunião extraordi-
nária do Conselho Estadual de Se-
gurança Pública e da Defesa Social 
(Consesp), realizada no auditório 
da Governadoria. 

Na ocasião, foram definidos os 
nomes de Raimundo Alves (secre-
tário-chefe da Casa Civil) e Pedro 
Florêncio (secretário de Estado da 
Administração Penitenciária) para 
ocuparem os cargos de presidente 
e vice-presidente do Consesp, bem 
como foram empossados os conse-
lheiros que ainda não haviam to-
mado seus assentos. A reunião foi 
presidida pelo governador em exer-
cício Antenor Roberto, designado 
pela governadora Fátima Bezerra 

para coordenar a elaboração do Pla-
no Estadual de Segurança Pública 
(Planesp), que está em andamento.

O documento apresentado se-
rá encaminhado ao Ministério da 
Justiça e faz parte das prerrogati-
vas de adesão ao Sistema Nacional 
de Segurança Pública (Susp) e ao 
FNSP. “Tivemos que caminhar 
com o calendário do governo fede-
ral, por isso convocamos essa reu-
nião em caráter extraordinário”, 
disse Antenor. As reuniões ordiná-
rias do Consesp serão realizadas a 
cada dois meses.

Ao tomar posse como presi-
dente, o secretário-chefe da Casa 
Civil, Raimundo Alves, falou da 
importância do Conselho, que tem 
caráter consultivo, sugestivo e de 
acompanhamento social. “O funcio-
namento do Conselho demonstra a 
preocupação do governo da profes-
sora Fátima com relação à seguran-
ça pública. Para os próximos três 
anos, teremos bastante trabalho 
para colocarmos em prática as dire-
trizes aqui definidas e garantirmos 
a segurança que a população espe-
ra”, declarou.

O secretário de Estado da Se-
gurança e Defesa Social, Francisco 
Araújo, destacou que segurança pú-
blica não se restringe a uma obriga-
ção apenas da polícia, mas se trata 
de algo amplo, que é a garantia dos 
direitos de cidadania. “Por isso a 
coordenação do Plano Estadual fi-

cou a cargo do vice-governador, que 
está dialogando com outras secreta-
rias de estado e também com outros 
entes federados e com a sociedade 
civil”, explicou.

O Conselho, que integra as 
ações do Planesp, irá propor e 
fiscalizar a execução das políticas 

estaduais de Segurança Pública e 
da Defesa Social (PESPDS) e de 
Administração Penitenciária (PE-
AP), articulado com as Secretarias 
de Estado da Segurança e Defesa 
Social (Sesed), de Administração 
Penitenciária (Seap) e secretaria 
de Mulheres, Juventude, Igual-
dade Racial e Direitos Humanos 
(Semjidh).

O Conselho tem 31 integran-
tes, sendo 12 conselheiros natos: 
Gabinete Civil; Secretarias de 
Segurança; Administração Pe-
nitenciária; das Mulheres, da 
Juventude, da Igualdade Racial 
e dos Direitos Humanos; da Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer; 
Defensoria Pública do Estado; Po-
lícia Civil, PM, Bombeiros, ITEP; 
Fundação de Atendimento Socioe-
ducativo e Cedec/Centro de Estu-
dos de Cultura Contemporânea. 
E 19 convidados permanentes, 
com membros da Assembleia Le-
gislativa (AL), Ministério Público 
Estadual (MPE), Tribunal de 
Justiça (TJ), dentre outros órgãos 
estaduaise federais, bem como a 
sociedade civil organizada.

Conselho de Segurança define prioridades para 2020
Documento apresentado faz parte das prerrogativas de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Pública (Susp)

Investimento

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 
PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL

(Autorização de Supressão Vegetal)
SPE Figueira Branca Energia S.A., (CNPJ 09.665.352/0001-30), torna público 
que firmou com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - IDEMA Compromisso para Reposição Florestal, referente 
à Supressão Vegetal através da Autorização de Supressão Vegetal, com prazo de 
validade até 12/11/2020, em favor do empreendimento Parque Eólico Figueira 
Branca, localizada em Fazenda Souza I, Zona Rural do município de Touros/RN.

Tatiana Marques 
Gerente de Licenciamento Ambiental

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 
PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL

(Autorização de Supressão Vegetal)
SPE Gameleira Energia S.A., (CNPJ 07.099.001/0001-84), torna público que 
firmou com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA Compromisso para Reposição Florestal, referente 
à Supressão Vegetal através da Autorização de Supressão Vegetal, com prazo de 
validade até 12/11/2020, em favor do empreendimento Parque Eólico Gameleira, 
localizada em Fazenda Souza II, Zona Rural do município de Touros/RN.

Tatiana Marques 
Gerente de Licenciamento Ambiental

TOMADA DE PREÇOS 005 2019

Areia Branca/RN, em 26/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN - CNPJ - 08.077.265/0001-08. 
CONTRATADO/VALOR: Ágil Construções Comércio e Serviços Eireli – ME - CNPJ - 
19.657.875/0001-99. R$ 161.927,92. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas Ruas do Bairro Ilha do Bom Jesus (Rua Luiza 
de Mendonça de Souza e Trecho Central da Rua Praia de Ponta do Mel) no Município de Areia 
Branca/RN. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 120 dias.

Prefeita.
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN - CNPJ - 08.077.265/0001-08. 
CONTRATADO/VALOR: Ágil Construções Comércio e Serviços Eireli - ME - CNPJ - 
19.657.875/0001-99. R$ 220.054,66. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas Ruas do Bairro Ilha do Bom Jesus (Rua 
Laureano Couto e Entorno da Quadra de Esportes Existente no Local) no Município de Areia 
Branca/RN. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 120 dias.

Areia Branca/RN, em 26/11/2019.

Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

TOMADA DE PREÇOS 006 2019
EXTRATO DE CONTRATO

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN - CNPJ - 08.077.265/0001-08. 
CONTRATADO/VALOR: Ágil Construções Comércio e Serviços Eireli - ME - CNPJ - 
19.657.875/0001-99. R$ 201.136,56. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas Ruas do Bairro Ilha do Bom Jesus (Rua João 
Gomes e Calçadas em Torno do Santuário do Jesus Misericordioso) no Município de Areia 
Branca/RN. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 120 dias.

Prefeita.

Areia Branca/RN, em 26/11/2019.

TOMADA DE PREÇOS 007 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

Prefeita.

Areia Branca/RN, em 26/11/2019.

TOMADA DE PREÇOS 008 2019

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN - CNPJ - 08.077.265/0001-08. 
CONTRATADO/VALOR: D'Leon Comércio e Serviços Eireli – EPP - CNPJ - 
24.295.246/0001-04. R$ 94.658,79. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
Construção de 12 (doze) Abrigos Para Passageiros em Diversos Pontos da Cidade de 
Areia Branca/RN. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 
120 dias.

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças
Prefeita.

TOMADA DE PREÇOS 009 2019
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN - CNPJ - 08.077.265/0001-08. 
CONTRATADO/VALOR: Janinni Couto Pessoa Eureli – ME - CNPJ - 29.288.569/0001-86. R$ 
271.221,70. OBJETO: Contratação de empresa especializada para continuidade dos 
serviços de Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva (Reforma e 
Implantação dos Banheiros e Vestuário da Quadra de Ponta do Mel) no município de Areia 
Branca/RN. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 210 dias.

Areia Branca/RN, em 26/11/2019

Prefeita.
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças

Areia Branca/RN, em 26/11/2019.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN - CNPJ - 08.077.265/0001-08. 
CONTRATADO/VALOR: B K L Construções Ltda - CNPJ - 03.372.105/0001-60. R$ 93.468,92. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para continuidade dos serviços de 
Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva (Sistema de Modernização da 
Iluminação em Led do Campo de Futebol Gentil Fernandes) no município de Areia 
Branca/RN. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 210 dias.

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS 010 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

Plano foi apresentado pela Secretaria de Segurança em reunião na Governadoria

Ivanízio Ramos / Assecom-RN

Um homem quase foi lin-
chado na manhã desta terça-
-feira, 26, na praia de Ponta 
Negra, na zona Sul de Natal. 
Segundo a Polícia Militar, ele 
teria surtado e tentado agre-
dir uma vendedora ambulan-
te. Imobilizado por pessoas 
que passavam pelo local, ele 
apanhou bastante.

Imagens que circulam na 
internet mostram o homem já 
amarrado pelas mãos e pelos 
pés, e sendo arrastado sobre o 
calçadão. Ele tem o rosto en-
sanguentado, com marcas de 
violência. Depois do espanca-
mento e de ser arrastado pelo 
calçadão, o homem ainda foi 
amarrado a um poste.

“A informação que recebe-
mos é que ele teria surtado, 
talvez pelo uso excessivo de 
drogas, não sabemos ainda. 
Disseram que ele teria ten-
tado agredir uma pessoa na 
praia, que seria uma comer-
ciante”, disse o tenente-co-
ronel Eduardo Franco, da 
comunicação da PM .

Ninguém foi preso.

Após surtar, 
homem é 
amarrado e 
arrastado 

Ponta Negra
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Como cuidar
das suas

Com algumas dicas
(e prestando atenção
nas diferenças de
cada espécie),
é possível evitar que
as plantinhas morram

plantas

CUIDE DA TERRA
Ela deve ser de boa pro-

cedência, com nutrientes 
adequados à espécie. Adubo 
é essencial: alguns são de mis-
turar na água e borrifar – outros 
são comprados em pastilhas. O 
vaso precisa ter um dreno para 
evitar que a terra fique enchar-
cada.

2

IRRIGAÇÃO
Não regue igualmente 

todas as espécies: elas têm 
necessidades diferentes. Verifi-
que com o dedo se a terra ain-
da está úmida – se sim, nada 
de água. Regue até a água sair 
do vaso pelo dreno – é um sinal 
que toda a terra foi irrigada uni-
formemente.

3

CHECAGENS SEMANAIS…
…permitem identificar proble-

mas a tempo de solucioná-los. Às 
vezes, basta mudar a rotina de 
irrigação ou a incidência de sol: 
algumas plantas murcham como 
um mecanismo de proteção em lo-
cais quentes, evitando a perda de 
umidade na área da raiz. Em outros 
casos, é preciso usar pesticidas.

FOLHAS ROÍDAS
OU COM PÓ PRETO
Causa: Insetos.
Solução: Limpar e aplicar inseticida.

FOLHAS MURCHAS
Causa: Calor ou falta de água.
Solução: Lugar mais escuro e arejado.

FOLHAS COM AS PONTAS SECAS
Causa: Falta de luz.

4

PARA SABER MAIS

APPS QUE SÃO UMA “MÃO NA HORTA”

Gardenia (IOS e Android)

Com 2 mil espécies no banco de dados, dá 

dicas específicas para cada planta.

Plantnet (IOS, Android, site)

Jogue a foto de uma flor ou planta e ele te 

dirá qual espécie ela é.

Plantit (IOS e Android)

Voltado ao cultivo de alimentos, esse app 

de Portugal dá dicas de irrigação e colheita.

Plantix (Android)
Dr. Planta: você escolhe a espécie, envia 

a foto do problema e recebe o diagnóstico.

PRIMEIRO, 
ESCOLHA O LUGAR

Só depois compre plantas 
adequadas a ele (veja a lista 
abaixo, com sugestões). Quan-
to menores as folhas, mais sol 
a planta precisa. A ventilação 
importa: varandas envidraça-
das devem ficar um pouquinho 
abertas – os vegetais precisam 
tomar ar fresco.

Sol pleno
6 a 7 horas de sol
Petúnias, azaleias, mopeias.

Meia sombra
3 horas de sol
Samambaias, lírios-da-paz, bro-
mélias.

Sombra total
Não precisam de sol
Suculentas, begônias, fitônias.

1
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São indiscutíveis as necessidades do
 Fox Sports continuar existindo

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
A decisão da Libertadores, Flamengo e River, 

mostrou a importância do Fox Sports, a sua capa-
cidade de trabalho, que não pode ter fim ou sim-
plesmente ser obrigado a se juntar com a ESPN.

Todos perderão com isso. O telespectador em 
primeiro lugar, mas também o mercado, que ficará 
nas mãos de duas programadoras – Globo e Dis-
ney, e os empregos qualificados.

A fusão Fox/ESPN, considerada a questão dos 
direitos, também jogará contra os interesses dos 
clubes. Uma terceira opção sempre será funda-

mental para evitar a concentração.
O problema todo está em como resolver o im-

passe criado.
Ou enfim se esclarecer como pode valer 200 mi-

lhões de dólares um canal que dá prejuízo anual de 
34 milhões de dólares? A conta não fecha, porque o 
valor pago por assinante nunca conseguirá cobrir 
esta enorme diferença.

Todas as cartas estão na mesa. Agora resta 
esperar os próximos passos, até para saber como 
esse jogo será jogado. 

UM...
Jorge Jesus, o “Mister”, ga-

nhou a torcida até de quem não é 
Flamengo, pela sua competência e 
simpatia.

Jogou junto, o tempo todo, com 
o time em campo. Campeão Brasi-
leiro e da Libertadores.

 ... E OUTRO
Já de alguns dias, a Band tem 

um consultor, José Eduardo Mu-
niz, nascido em Portugal como 
o “Mister”, mas um e outro com 
métodos de trabalho e tratamento 
bem diferentes.

Parecidos, só no branco dos 
olhos, segundo contam. Não por 
acaso, em tão pouco tempo de ca-
sa, o seu já avantajado índice de 
rejeição.

CINEMA 1
O diretor Osnei de Lima inicia 

no primeiro trimestre de 2020 as 
filmagens do longa “Barão Hirsch 
– O Judeu  de Quatro Irmãos”, na 
cidade de Quatro Irmãos, no Rio 
Grande do Sul. A produção vai 
contar a história do Barão Hirsch 
(1831-1896), que salvou milhares 
de judeus oriundos do Leste Euro-
peu no século 20.

SUPERPOP
Luciana Gimenez recebe em 

seu “Superpop” desta quarta-feira, 
às 22h30, na Rede TV!, a atriz e 
apresentadora Karina Bacchi.

Durante participação no pro-
grama, Karina conta que está em 
meio ao processo da quarta tenta-
tiva de uma inseminação artificial 
para engravidar de seu segundo 
filho.

INSCRIÇÕES ABERTAS
A TV Cultura, devido à boa re-

percussão, abriu as inscrições pa-
ra a edição 2020 do “Prelúdio”, seu 
reality show de música clássica.

A final deste ano, transmitida 
ao vivo, domingo passado, teve 
como vencedor o pianista Felipe 
Naim, de 23 anos, de Niterói (RJ). 
Ele ganhou uma bolsa de estudos 
na Academia Franz Liszt, em Bu-
dapeste, na Hungria.

Andrea Dallevo/ Divulgação/Rede TV!

Rodrigo Lopes

CINEMA 2
O banqueiro e filantropo alemão Moritz Von Hirsch, de-

cidiu patrocinar o envio de judeus para vários lugares do 
mundo, incluindo Rio Grande do Sul, a fim de que fugissem 
da opressão e discriminação. No elenco Narjara Turetta, 
Daniela Albuquerque (foto) – como a judia Hadassah, Ca-
milo Bevilacqua, Giuseppe Oristanio, Anselmo Vasconce-
los, Alcione Mazzeo, Patrícia Vilela, Reinaldo Gonzaga e 
Cássio Pandolph. Haverá a participação especial do único 
brasileiro sobrevivente de Auschwitz, Andor Stern, 93 anos.

NOVA SÉRIE
A TV Aparecida vai exibir, a partir do 

dia 3 de janeiro, às 20h15, uma série em 
24 episódios produzida pelo canal italiano 
RAI. “Don Matteo”(2009) entrará semanal-
mente às sextas-feiras, protagonizada por 
Terence Hill, famoso por filmes de faroeste 
“spaghetti”, e pela dupla com Bud Spencer 
em diversos trabalhos cinematográficos.

Na história, o personagem Don Matteo 
é um padre com habilidade extraordinária 
para solucionar crimes. Ainda no elenco 
Nino Frassica, Nathalie Guettà, Simone 
Montedoro e  Pamela Saino.

DESTAQUE 
Santa Catarina conseguiu emplacar 

dois representantes no rodízio do “Jornal 
Nacional” comemorativo aos 50 anos. Em 
12 de outubro, Fabian Londero, da NSC 
TV, dividiu a bancada com Aline Ferreira, 
do Amapá, Rede Amazônica.

E neste sábado, fechando a série, tere-
mos Mário Motta (SC) e Lídia Pace(RN). 

A NSC TV, antiga RBS, hoje, é uma 
das afiliadas da Globo com melhor de-
sempenho no PNT(Painel Nacional de 
Televisão).

TEATRO
Mariana Xavier 
vai interpretar 

nove personagens no 
espetáculo “Antes do 
ano que vem”, que 

conta com a direção 
de Ana Paula Bouza 

e Lázaro Ramos.
Ela estará em ação 

na “Central de Apoio 
aos Desesperados”.

Ensaios a todo vapor 
e estreia prevista 
para o dia 10 de 

janeiro, no Teatro 
Bangu, no Rio.

Uma das maiores festas 
de réveillon 2020 deverá 
acontecer no Litoral Norte 
Potiguar. A tradicional des-
pedida do ano, promovida 
pela Prefeitura na praia de 
Galinhos, promete atrair visi-
tantes. A programação no dia 
31 começa com um por do sol 
no Farol, a partir das 16h. A 
banda Sax in The House ani-
mará a festa. 

Celebrando a chegada de 
2020 na península no norte 
do Estado, cercado por água 
salgada e dunas, a noite terá 
Pedrinho Pegação, Luizinho 
Nobre e Roberto Filho. No pri-
meiro dia do ano, a partir das 
14h, a festa será por conta da 
Banda Nagibe e do forrozeiro 
Jonas Esticado. A Prefeitura 
de Galinhos tem apostado em 
eventos com o réveillon como 
estratégia para alavancar o 
turismo. Segundo a prefei-
tura, os investimentos movi-
mentam hotéis, barqueiros, 
charreteiros, pescadores, ven-
dedores ambulantes e outros 
segmentos do turismo local.

Em outubro, o jornal Fo-
lha de São Paulo destacou a 
Praia de Galinhos como “des-
coberta do verão”. Chegou a 
publicar que nem Pipa nem 
São Miguel do Gostoso seriam 
as tendências do verão, e sim 
Galinhos, um areal rodeado 
por dunas, com piscinas na-
turais desertas. “É o lugar 
para quem quer distância de 
badalação e procura refúgio 
em praias do Rio Grande do 
Norte”, escreveu o jornal.

A Praia de Galinhos é 
acessível por barco, buguei-
ros aventureiros ou até por 
automóveis tração 4x4, con-
duzidos por quem conhece a 
região. Isolado por dunas e 
água salgada, Galinhos fica 
na ponta de uma península, 
braço de terra que avança so-
bre o mar, ocupando área de 
342 Km².

Praia de Galinhos, 
no Litoral Norte, 
prepara réveillon 
badalado este ano

Festa

Praia é paraíso no litoral norte

Prefeitura de Galinhos / Divulgação
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A Fundação Parnamirim de 
Cultura (Funpac) vai lançar nes-
ta quarta-feira, 27, a primeira 
edição do Parnamirim Jazz Fest. 
O lançamento acontecerá no Ci-
ne Teatro Municipal, localizado 
na Cohabinal, a partir das 9h e 
contará com uma apresentação 
artística do Grupo de Jazz da Es-
cola de Música de Parnamirim.

Haroldo Gomes, presidente 
da Funpac, informou que o even-
to tem como objetivo divulgar a 
programação do festival. A sole-
nidade é aberta para a população 
e vai contar com a presença do 
prefeito Rosano Taveira, secretá-
rios municipais e imprensa.

O Parnamirim Jazz Fest vai 
acontecer nos dias 20, 21 e 22 de 
dezembro. Com a entrada gra-

tuita, a programação do festival 
contará com shows de grandes 
nomes da música nacional, que 
serão realizados no Cine Teatro e 
em um palco montado na aveni-
da Castor Vieira Régis.

De acordo com Haroldo Go-
mes, a escolha pelo jazz traz um 
pouco do resgate histórico da ci-
dade, que tem uma conexão com o 
estilo musical. “O município nas-
ceu com a ocupação dos militares 
durante a Segunda Guerra Mun-
dial. Os militares americanos 
vivenciaram muito a experiência 
do jazz em Parnamirim quando a 
cidade estava nascendo. O even-
to traz um pouco desse vínculo e 
conexão, entre a cidade e o jazz”, 
diz o presidente da Funpac.

Além do resgate da história, 

Haroldo também lembrou da im-
portância do evento cultural pa-
ra a cidade. Para ele, a presença 
de grandes nomes da música 
brasileira vai proporcionar mo-
mentos de entretenimento para 
os parnamirinenses, como tam-
bém estimular e inspirar futuros 
músicos.

“É uma iniciativa que visa for-
talecer a experiência de formação 
que já existe na nossa Escola de 
Música. O festival busca estimu-
lar o desenvolvimento da música, 
principalmente instrumental, e é 
mais um incentivo para as crian-
ças e adolescentes da Escola de 
Música participarem”, comentou 
o presidente da Funpac, lembra-
do também que o evento vai ofer-
tar workshops.

Evento vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro; iniciativa visa fortalecer experiência que já existe na Escola de Música

Funpac lança hoje primeira 
edição do Parnamirim Jazz Fest 
Lançamento contará com apresentação artística do grupo de Jazz da Escola 
de Música de Parnamirim; evento vai acontecer de 20 a 22 de dezembro

Música

José Aldenir / Agora RN

A 5ª edição do projeto “Carna-
val da Saudade” será realizada 
neste sábado, 30 de novembro, 
a partir das 16h, no bairro do 
Tirol. Este ano, a animação da 
primeira prévia carnavalesca de 
Natal ficará por conta da Banda 
do Negão na concentração no 
Clube América, em seguida sairá 
em cortejo pelas ruas do Tirol, 
até a sede da AABB Natal, onde 
será realizado super show com a 
cantora Dodora Cardoso e ban-
da e a Orquestra Don Cardoso e 
Seus Metais, que tocará frevos, 
marchinhas e eternos sucessos 
carnavalescos do passado.

O evento tem como objetivo 
reviver os bons tempos dos car-
navais de clubes na capital po-
tiguar e terá acesso gratuito. Os 
shows na AABB, contudo, têm 
acesso limitado, devido a lotação 
do espaço. O acesso se dará com 
pulseiras que serão distribuídas 
entre o público previamente.

Com o aumento, nos últimos 
anos, da participação da socieda-
de natalense, o evento foi incor-

porado no calendário oficial do 
Natal em Natal 2019, realizado 
pela Prefeitura do Natal, que 
incentiva o projeto via Progra-
ma Djalma Maranhão. O projeto 
tem, ainda, patrocínio da Clíni-
ca Pedro Cavalcanti, Hospital 
Angiovascular, Cardioclinica e 
AABB Natal.

A realização do projeto fica 
por conta dos produtores cultu-
rais José Guedes, Paulocha e 
Amaury Júnior.

Dodora Cardoso comanda a festa

Sábado tem tradicional 
Carnaval da Saudade no Tirol 

Folia

Divulgação 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

A CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA, Inscrita sob o CNPJ 09.234.399/0004-92, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença de Alteração, com prazo de validade até 16/10/2013, para a Instalação de Inci-
nerador modelo IEN-200 CCHAC.LG, com capacidade para Incinerar 200 kg/h de resíduos de serviço 
de saúde (RSS) classe I, localizada na Rua Valdivino Gomes de Farias, s/n, Quadra 31, Loteamento 
Santa Helena, município de Macaíba/RN.

Fernando Antônio Lucena Soares
Diretor Administrativo

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ASSOCIAÇÃO DOS CERAMISTAS DO SERIDÓ - ACESE, CNPJ/MF: 05.316.441/0001-10, tor-
na público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada para Extração mineral - argila, Localizada 
no Leito do Rio Barra Nova, Açude Itans, Lotes 162, 163 e 164, zona rural, Caicó/RN, CEP: 
59.300-000, Caicó/RN.

Manoel Amaro de Medeiros Neto
Presidente da associação

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

K V DE ALADIM GURGEL EIRELI, CNPJ 06.191.675/0001-41, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença Simplificada para uma Indústria de Recuperação de Materiais Plásticos, localizada na 
Rua Valdir Epaminondas Lopes, n° s/n - Walfredo Gurgel – Caicó/RN - CEP: 59.300-000.

Karine Vilar de Aladim Gurgel
Proprietária

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

TECNARÃO-TECNOLOGIA DO CAMARÃO LTDA, CNPJ: 32.860.256/0001-27, torna público 
que recebeu do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO 
RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, N: 2017-
113583/TEC/RLO-1011, validade até  14/11/2025, em favor do empreendimento de carcinicultura, 
localizado na Faz. Riachão, Município de Macau-RN.

Luís Carlos Aldatz
Administrador

EDITAL DE ELEIÇÃO
  
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Serv. Públicos Municipais de Parnamirim – SINT-
SERP, por meio de sua diretoria decide convocar as eleições para renovar sua diretoria e con-
selho fiscal para o dia 18/12/2019; no triênio de 2019/22, conforme o Artigo 27, 28, 29, 30 do 
estatuto do Sintserp. Como também nomear a comissão eleitoral nas pessoas de Josenaldo 
Correia de Lima, cpf: 672963354-91– função de presidir a comissão eleitoral e Damiana de 
Oliveira, cpf:391.761.34415- função de auxiliar, Ana Karla Bezerra Ribeirao, cpf: 837922014-53 
- função de auxiliar. A presente comissão tem o papel de coordenar as eleições já dispondo 
aberta as inscrições de chapas para o pleito nos dias 27 de Novembro a 12 de Dezembro do 
corrente ano, de acordo com os artigos citados do estatuto; tendo um funcionamento no horário 
de expediente na sede do SINTSERP, situado na Rua Albertina Ferreira de Oliveira, 74, Vale do 
Sol – Parnamirim/RN.

 Parnamirim, 27 de novembro de 2019

Verônica Ligia 
Coordenadora do Sintserp

EOL POTIGUAR B61 SPE S.A., CNPJ 34.109.229/0001-80, com endereço na Vila 
Pernambuco, Lote 05, Zona Rural, Serra do Mel/RN CEP: 59.663-000 torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
- IDEMA, a Licença de Instalação-LI para EOL VILA ALAGOAS III, com 77,385 MW 
de potência total instalada, a ser instalado na zona rural do município de Serra do 
Mel/RN

Daniel Lara Seabra – Responsável Legal.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

JOSINALDO MAIA REBOUÇAS EIRELI, inscrito sob o CNPJ no. 22.729.899/0002-00, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LICENÇA SIMPLIFICADA – LS para atividade de Criação de Animais (Aves), localizada Fazenda 
Amorosa II, no Loteamento Tibau/Gangorra, nº 2, Zona Rural, Mossoró-RN.

JOSINALDO MAIA REBOUÇAS EIRELI 
Requerente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

JOSIVAN SOUTO DE OLIVEIRA, CPF: 284.443.294-87, torna público que recebeu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDE-
MA a  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, N: 2019-133637/TEC/RLO-0106, validade até  
14/11/2025, em favor do empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de Macau-RN.

JOSIVAN SOUTO DE OLIVEIRA
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 

TRÊSM EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N. 04.565.018/0004-34 torna público que está requeren-
do ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
de Operação-RLO para a Atividade de Carcinicultura localizada na Fazenda Trapiche Furado S/N, Ilha 
de Santana, Município de Macau, RN.

 
Orígenes Monte Neto

Sócio-Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as 
seguintes Licenças:
* Licença de Instalação Nº 2019-138470/TEC/LI-0102, com prazo de validade até 29 outubro de 
2023, em favor do empreendimento Usina de Energia Eólica Elétrica (UEE) Afonso Bezerra I, para 
a atividade de geração de energia elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural de Macau/RN.
* Licença de Instalação Nº 2019-138471/TEC/LI-0103, com prazo de validade até 29 outubro de 
2023, em favor do empreendimento Usina de Energia Eólica Elétrica Afonso Bezerra II, para a ativida-
de de geração de energia elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural dos municípios de Macau 
e Afonso Bezerra/RN.
* Licença de Instalação Nº 2019-138475/TEC/LI-0105, com prazo de validade até 29 outubro de 
2023, em favor do empreendimento Usina de Energia Eólica Elétrica (UEE) Afonso Bezerra III, para 
a atividade de geração de energia elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural do município de 
Afonso Bezerra/RN.
* Licença de Instalação Nº 2019-138473/TEC/LI-0104, com prazo de validade até 29 outubro de 
2023, em favor do empreendimento Usina de Energia Eólica Elétrica (UEE) Afonso Bezerra IV, para 
a atividade de geração de energia elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural do município de 
Macau/RN.
* Licença de Instalação Nº 2019-145650/TEC/LI-0127, com prazo de validade até 07 novembro de 
2023, em favor do empreendimento Usina Eólico-Elétrica Angicos I, para a atividade de geração de 
energia elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural do município de Macau/RN.
* Licença de Instalação Nº 2019-145645/TEC/LI-0126, com prazo de validade até 07 novembro de 
2023, em favor do empreendimento Usina Eólico-Elétrica Angicos II, para a atividade de geração de 
energia elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural do município de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu -   Diretor

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20(VINTE) dias. O Dr. RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direito da 24ª Vara Cível, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0819343-61.2014.8.20.5001, proposta por ITAU UNIBANCO S.A. contra VINHEDOS
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros, sendo determinada a CITAÇÃO de ROGER CHAVES TEIXEIRA,  para que: 1) no prazo de
três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ $251,697.24, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela
metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos
à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho
realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de
15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que
a oposição de embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá,
reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários
de advogado e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257,
IV, CPC). Eu,WANY ANDRADE, Auxiliar Técnica, digitei. Natal/RN, 13 de novembro de 2019.

                    JORNAL ‘ AGORA RN ”
26 + 27 / 11 / 2019

O Spotify tem planos de 
lançar sua própria premiação 
musical, com os artistas indi-
cados e vencedores determi-
nados pelos números obtidos 
na plataforma. A abordagem 
é semelhante à do Billbo-
ard Music Awards, que usa 
relatórios de vendas, e à do 
Grammy e American Music 
Awards, ambos abertos à vo-
tação popular.

“Suas reproduções, pa-
drões e hábitos ajudarão a de-
terminar as categorias, fina-
listas e vencedores do prêmio 
Spotify Awards, fornecendo 
um reflexo verdadeiro do que 
os fãs estão ouvindo. Você 
pode se animar com uma 
cerimônia de premiação que 
realmente fala sobre o que as 
pessoas estão transmitindo”, 
disse a empresa.

O objetivo do Spotify 
Awards é bastante trans-
parente: a empresa deseja 
incentivar os fãs a votarem 
a partir de suas próprias 
preferências, transmitindo 
o máximo de músicas de 
seus artistas favoritos na 
plataforma.

BONS NÚMEROS NO Q3
E o evento vem um perío-

do de alta. No terceiro trimes-
tre deste ano, o total de usuá-
rios ativos mensais do Spotify 
aumentou 30%, para 248 mi-
lhões. A empresa superou as 
expectativas de crescimento 
de assinantes pagos — supe-
rou os 31% na comparação 
ano a ano, para 113 milhões 
no final do período.

O primeiro Spotify 
Awards será realizado no 
dia 5 de março de 2020 na 
Cidade do México — a esco-
lha da cidade se deu porque 
a capital mexicana é seu 
maior mercado único, su-
perando cidades como Nova 
Iorque, Londres, Los Ange-
les e Paris. A transmissão 
ao vivo será por meio da 
Turner Latin America, da 
WarnerMedia, na TNT.

Spotify vai 
lançar premiação 
musical baseada 
em seus números

Música

Empresa espera motivar fãs 

Divulgação

  
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA Cá/EL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Dr. Lauro Pinto, n" 315, Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59.064-250 — fone (84) 3616.9515 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de vinte (20) dias 
Processo 0116185-38.2013.8.20.0001 
Ação: Execução de Título Extrajudicial/PROC 
Exequente: Fundação dos Economiários Federais Funcef 
Executado: Erivaldo Domingos da Costa 
Valor do débito: RS 24.313,09 (vinte e quatro mil, trezentos e treze reais e nove centavos). 
 
CITANDA: Erivaido Domingos da Costa - CPF n`2 452.409.224-20. 
FINALIDADE: CITAR a parte executada para, no prazo de três (3) dias, efetuar o pagamento do débito, acrescido de 
honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento). No caso de pagamento integral no prazo supra, a verba 
honorária será reduzida pela metade. A parte executada disporá do prazo de quinze (15) dias para oferecer embargos, 
independente da garantia do juízo. Não efetuado o pagamento no prazo de três (3) dias, proceder-se-á penhora e 
avaliação de bens da parte executada, tantos quantos bastem para o cumprimento da obrigação, observada a ordem de 
preferência estatuída no art. 835 do CPC, com a lavratura do respectivo auto e, intimação da parte executada. Se a 
penhora incidir sobre bens móveis, os mesmos deverão ser removidos ao depósito judicial da Comarca, ficando a „ 
despesa com a remoção a cargo do executado ou, mediante sua recusa, a cargo do exequente, incluindo o valor das 
despesas nas custas da execução.,. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial, nos termos do 
art. 257, IV do CPC. 

Natal/RN, 15 de janeiro de 2018 
 
 

Mádson Ottoni de Almeida Rodrigues - Juiz de Direito 

 

 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 
PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL

(Autorização de Supressão Vegetal)
SPE Costa das Dunas Energia S.A., (CNPJ 10.401.225/0001-03), torna público 
que firmou com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - IDEMA Compromisso para Reposição Florestal, referente 
à Supressão Vegetal através da Autorização de Supressão Vegetal, com prazo de 
validade até 12/11/2020, em favor do empreendimento Parque Eólico Costa das 
Dunas, localizada em Fazenda Londrina V, Zona Rural do município de Touros/RN.

Tatiana Marques 
Gerente de Licenciamento Ambiental

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO 
FLORESTAL

(Autorização de Supressão Vegetal)
SPE Farol de Touros Energia S.A., (CNPJ 10.369.836/0001-11), torna público 
que firmou com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - IDEMA Compromisso para Reposição Florestal, referente 
à Supressão Vegetal através da Autorização de Supressão Vegetal, com prazo de 
validade até 12/11/2020, em favor do empreendimento Parque Eólico Farol de 
Touros, localizada em Fazenda Jaf II, Zona Rural do município de Touros/RN.

Tatiana Marques 
Gerente de Licenciamento Ambiental
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BANCO 12

GSBC
FRENTEFRIA

ASEMRAR
OTTOSEDUZ

IOCANORA
FRACAEG
INDUSTRIAL

ASCOLEICE
AAECEAR

VENUSEORO
TRIOSCD

MEIAQUAIS
NCUPAU

PATRIARCA
SARAUPIADA

Superior
Tribunal
Militar
(sigla)

Operação
no coração

Causa de
mudanças
bruscas
do clima

Extensão 
do arquivo
compactado
(Inform.) 

Cão do 
Sargento 
Tainha 
(HQ)

Conjun-
ção que
indica

condição

Consoan-
te de
"ouro"

Conversa-
fiada
(gíria)

O setor
em que

trabalha o
operário

A tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

Comer a
última

refeição
da noite 

Patim
para

deslizar
na neve

Substituiu
o disco 
de vinil

Como fica
a pessoa,

após a
ginástica

Que não
está

cozido

Antiga
festa 

literária
noturna

Número
de shows
de humor

Grito;
berro

Impacien-
te; agitado

Móvel de
refeitórios
Roberta (?),
sambista

Atrai;
fascina
Haste 

(de planta)
A ave como

o sabiá
Cadete
(abrev.)

Eu, em
italiano
Debi-
litada

Maior
continente
do mundo
Fazer xixi 

Norma;
regra

Hiato de
"maestro"

Vogais de
"boné"
Tipo de
calça

Que
coisas?
Cobre

(símbolo)
Cara de

(?): cínico
Antônio Pi-
tanga, ator

Reversão
de débito
indevido

Significa 
"novo", em
"neologia"

Compensador
O antigo

"ph"
(Gram.)

Nojo
A deusa
do amor

(Mit.)

Grupos
de três

(?) hora: 
30 minutos

Objeto 
para reco-
lher o lixo

(?) da Independên-
cia: José
Bonifácio

(Hist.)

2/io. 4/asco. 5/brado — sarau — vênus. 9/frenético — patriarca. 10/frente fria. 12/gratificante.

HORÓSCOPO

Inove na hora de lidar com as tarefas 
do dia a dia e evite o excesso de 
otimismo, já que há risco de perder 
prazos ou ter problemas com colegas. A 
dois, tente reforçar a confiança.

Raciocínio rápido e boa capacidade 
de se comunicar serão seu trunfo 
no trabalho, mas, mal-entendidos 
podem surgir. Pode esbarrar com 
alguém atraente e interessante se 
está só. 

O astral é favorável para fazer uma 
grande faxina nos armários ou na casa 
e se livrar de tudo o que não usa mais. 
Pode pintar briga entre algum amigo, 
pegue leve. A paquera pede cuidado.

Aja com cautela para não exagerar 
no apego aos bens materiais. 
Controle os gastos e pense duas 
vezes antes de fazer uma compra. 
Não deixe que a falta de grana 
atrapalhe a paquera. 

Colegas podem te passar para trás 
no trabalho, ainda mais se estão 
concorrendo para o mesmo cargo. 
Talvez não seja tão fácil confiar nos 
outros. Tente diminuir as expectativas 
na paquera.

Pode se envolver mais com seus 
assuntos pessoais, mas não deixe 
a família de lado. De um pontapé 
inicial em seus planos. Ex-amor pode 
reaparecer e atrapalhar a paquera. 

Será preciso um pouco mais de 
atenção no serviço para colocar 
tudo em dia. Evite prometer mais do 
que consegue entregar. Talvez seja 
melhor deixar a conquista para outro 
momento.

Pode descobrir algo graças a intuição, 
mas mantenha isso em segredo ou pode 
ter problemas. Confiar demais nos outros 
pode causar decepção. Uma fofoca pode 
atrapalhar a paquera. 

Mantenha hoje o pé no chão. Como 
o astral desta quarta estará tenso, 
deixe os projetos ambiciosos para 
outro momento mais favorável. Tente 
evitar as brigas no romance. 

Seu lado sonhador continua em alta, 
mas nem por isso vale a pena investir 
sua grana em algo arriscado. Mas não 
desista do que quer. Amizade colorida 
pode animar as coisas se está só.

Em casa, fique na sua e não 
pressione demais. No trabalho, 
as diferenças de temperamento 
se tornam mais evidentes. Um 
ex-amor pode causar problemas se 
está só. 

Cuidar da saúde é o melhor caminho 
para aprimorar a aparência. Não 
exija perfeição se estiver querendo 
subir de cargo. Pode se encantar com 
alguém que tem boa posição social. 

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

Magno e os irmãos apoiam Lurdes na busca por Domênico. Wesley comenta que Clóvis pode ajudar 
a encontrar Domênico. Magno conhece Dona Nicete. Lídia provoca Verena e discute com Raul. 
Lurdes contrata Clóvis, e Ryan desconfia. Raul e Érica se insinuam um para o outro. Magno se sente 
culpado pelo estado de Nicete. Thelma passa mal durante uma briga com Sinésio, que não ajuda a 
irmã. Lurdes socorre Thelma novamente. Lídia volta para o Rio de Janeiro, deixando Érica com Raul. 
Lurdes repreende Magno por ter se aproximado de Dona Nicete. Vitória conhece Davi. 

AMOR DE MÃE

Júlio disfarça seu estado para Lola e Carlos. Alaor e Neli aconselham Marion a esquecer Júlio. Alfredo 
fala com Lúcio sobre seu sentimento por Marion. Inês diz a Shirley que não acredita no amor porque 
Afonso e Carlos a esqueceram. Shirley se sente culpada pelo estado da filha. Lili confronta Soraia 
na casa de Julinho. Zeca permite que Justina se divirta pintando a igreja com ele e Candoca se 
emociona. Lola tranquiliza Genu quanto aos namoros de seus filhos. Emília se anima com a notícia 
de que Adelaide está chegando. Adelaide joga cartas com homens no navio. Alfredo ganha no jogo.

ÉRAMOS SEIS

Fábio afirma a Nana e Marcos que Felipe pode ter sido assassinado por um funcionário 
da Editora. Diogo ameaça processar Fábio. Mário diz a Marcos que resolveu apostar no 
relacionamento com Silvana. Thaíssa demonstra interesse em desvendar a morte de Felipe. 
Nana comenta com Alberto sobre a suspeita de Fábio. Fábio conta a Thaíssa, Jeff e Evelyn que 
Felipe lhe mandava e-mails sobre como os amigos da Editora o enganaram. 

Durante uma entrevista jornalística, Roger é questionado sobre o desligamento de OTTO. 
Helô chama Paulo na escola para falar sobre o talento de seu filho com a dança. Lindomar 
prende Sara na rádio, e Pendleton a procura pela escola. Com a insistência de Ruth com 
a dança de Eric, Paulo decide transferir seu filho do colégio. Nadine volta a trabalhar na 
O11O gerando a indignação dos funcionários. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A pré-temporada abecedista 
segue em ritmo intenso no CT Al-
beri Ferreira de Matos, em Ponta 
Negra. Neste início de trabalho, a 
predominância é de treinamentos 
físicos e o grupo vem se dedicando 
a cada sessão de treino.

Remanescente da atual tempo-
rada, o zagueiro Joécio falou sobre 
a carga de atividades. “Trabalho 
começando forte, como deve ser. O 
Venâncio (preparador físico) vem 
pegando firme nos trabalhos, a 
equipe vem se dedicando bastante, 
para que a gente possa começar 
bem as competições. O professor 

vem montando a equipe com a ca-
ra que ele gosta, um grupo novo, e 
esperamos corresponder dentro de 
campo”, afirmou.

O defensor garantiu que não 
vem faltando empenho e dedicação 
do elenco nas atividades. “A equipe 
é boa, vem se entrosando no dia a 
dia, conversando muito, pois temos 
muitas caras novas. Todo mundo 
se dedicando bastante nos treinos, 
sem corpo mole, todo mundo trei-
nando no máximo, e esperamos 
continuar assim para que todos 
possam estar bem fisicamente da-
qui para o dia 5”, destacou Joécio.

Joécio comenta início da 
pré-temporada abecedista
Zagueiro garante que não vem faltando empenho 
da equipe: “Todo mundo se dedicando bastante”

ABC

Segundo jogador, preparador físico vem pegando muito forte nos treinos com equipe

ABC FC

Afonso Bezerra/RN, 26 de novembro de 2019
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal.

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, devidamente 
autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público torna público O aviso de 
licitação, no site www.bllcompras.org.br, o Pregão Eletrônico nº 002/2019 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, oriundo do Processo nº 1573/2019, cujo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE AFONSO BEZERRA, mediante Pregão Eletrônico, conforme especificação contida nos anexos do 
Edital. O recebimento das propostas através do site do www.bllcompras.org.br/acessopublico. INICIO 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 27 DE NOVEMBRO DE 2019 ÀS 08hr00min. 
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 08hr00min. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCE: DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 09hr00min. 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF). O Edital estará disponível nos Sites: www.bllcompras.org.br ou 
www.tce.gov.br e pelo email cplafonso_bezerra2017@hotmai.com e na sede da Prefeitura, situada no 
Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, CEP 59.510-000, 
Afonso Bezerra/RN, no período de 08:00 às 14:00 horas, em dias de expediente normal, a partir da 
data da publicação deste Aviso.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 056/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

Antônio Lopes Neto
Pregoeiro.

Areia Branca/RN - 26/11/2019

Pregão Presencial N.º 056/2019 - Aquisição de material de informática - 09/12/2019 
as 12:00 (doze) horas - horário local. Informações e-mail licitacoesab@gmail.com.

TOMADA DE PREÇOS 011 2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN - CNPJ - 08.077.265/0001-08. 
CONTRATADO/VALOR: Ideal Engenharia Ltda - CNPJ - 11.707.077/0001-12. R$ 808.257,99. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos Serviços de 
Requalificação de Prédios Públicos Para Construção do CER (Centro Especializado em 
Reabilitação) no município de Areia Branca/RN. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - 
Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 210 dias.

Areia Branca/RN, em 26 de novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças

EXTRATO DE CONTRATO

Prefeita.
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O atacante potiguar Gabriel 
Veron, de 17 anos, eleito melhor 
jogador da Copa do Mundo Sub-17 
com a Seleção Brasileira e promes-
sa do Palmeiras, causou polêmica 
nas redes sociais após dizer que 
sua terra natal – Assu, na região 
Oeste do Rio Grande do Norte – 
“não tem nada”, “é muito quente” e 
“parece um sítio”.

As declarações foram ditas 
em tom de brincadeira pelo 
garoto durante entrevista ao 
programa Esporte Fantástico, 
da Record TV. A atração foi ao 
ar no último sábado, 23. O vídeo 
com a entrevista está disponível 
no canal oficial do programa no 
YouTube.

Em entrevista ao repórter 
Bruno Piccinato no Centro de 
Treinamentos do Palmeiras, Ve-
ron foi perguntado sobre como era 
sua rotina antes de se mudar pa-
ra São Paulo. “O que tem para fa-
zer em Assu, rapaz?”, perguntou 
o jornalista. “Nada”, respondeu 
o jovem, depois de se confundir e 
dizer até que Assu fica “no inte-
rior de Natal”.

Desconhecendo a geografia do 
Rio Grande do Norte, o repórter 
também perguntou se Assu tinha 
praia. “Não, tem rio. Mas é muito 

quente, é muito calor. É tipo sítio”, 
falou o jovem.

Gabriel Veron teve o contrato 
renovado com o Palmeiras na se-
mana passada. Agora, o vínculo 
dele com o clube paulista é válido 

até 2024, com multa rescisória de 
R$ 279 milhões. Também como re-
conhecimento, o garoto – que hoje 
joga no sub-20 – será promovido a 
partir de 2020 ao time principal do 
Palmeiras.

Nas redes sociais, a fala de Ve-
ron dividiu opiniões.

No YouTube, Francivan Costa 
disse que o craque potiguar “está se 
achando demais”. “Primeiramen-
te falando mal da cidade que ele 

nasceu e foi criado. Cara começou 
agora já tá falando mal da cidade 
dele”, escreveu o internauta.

Mikhaell Costa também criti-
cou: “Quando a fama sobe para a 
cabeça, esquece tudo sobre a cidade 
onde (é) nascido”. No Instagram, 
Janaína Barroso sugeriu mais hu-
mildade para a promessa do fute-
bol potiguar. “Nunca se esqueça de 
onde veio”, escreveu.

Outros internautas, contudo, 
não se sentiram ofendidos com as 
declarações de Gabriel Veron. O 
seguidor “The Josh” diz que o ata-
cante tem razão nos comentários. 
“Tem nada mesmo aqui não nessa 
p*”, escreveu.

O perfil “Sangue de Guer-
reiro”, por sua vez, disse que a 
polêmica criada em torno da en-
trevista foi motivada por “invejo-
sos”. “Esse povo de Assu que fica 
criticando ele tem que procurar 
uma lavagem de roupa”, opinou 
Adriana Regina.

A entrevista de Veron ao Es-
porte Fantástico já foi visualizada 
por quase 32 mil internautas no 
YouTube. Na entrevista, apare-
cem imagens da cidade de Assu 
e da Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves, que foram gravadas por 
Bruno Andrade.

Gabriel Veron, durante entrevista ao Esporte Fantástico, fez algumas declarações que não caíram muito bem em Assu-RN

Atleta atingiu idade máxima: 17 anos

Potiguar Gabriel Veron causa polêmica 
após dizer que Assu ‘parece um sítio’
Eleito melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17, atacante do Palmeiras dividiu opiniões após dizer, em tom de brincadeira, 
que a cidade do sertão potiguar não tem “nada” para se fazer nas horas vagas: “É muito quente, é muito calor. É tipo sítio”

Críticas

YouTube / Reprodução

A melhor atleta de badmin-
ton do Rio Grande do Norte se 
despediu em grande estilo dos 
Jogos Escolares da Juventude, 
conquistando duas medalhas de 
prata nas categorias simples e 
dupla feminina. Estamos falando 
de Isabel Azevedo, da Facex, que 
desde 2015, quando começou a 
participar da principal competi-
ção estudantil do Brasil, nunca 
deixou de subir ao pódio com a 
bandeira de seu estado.

Isabel se despede das quadras 
por atingir a idade máxima de 17 
anos, deixando uma história vito-
riosa de sete medalhas conquis-
tadas em cinco participações nos 
Jogos Escolares da Juventude. Na 

estreia em 2015, foi bronze na du-
pla mista, quando ainda pertencia 
a categoria 12 a 14 anos. No ano 
seguinte chegou ao ápice da cate-
goria conquistando a medalha de 
ouro no simples.

A atleta da Facex também jo-
gou em alto nível na categoria 15 a 
17 anos. No primeiro ano em 2017 
foi prata no estilo simples e no ano 
seguinte ganhou duas medalhas 
de bronzes no simples e dupla fe-
minina. Mesmo com o crescimento 
e a evolução do badminton, Isabel 
manteve-se entre as primeiras do 
ranking e nesse ano mostrou todo 
o seu talento ao conquistar uma 
prata no simples e outra na dupla 
feminina.

“Estou muito feliz, pois estou 
me despedindo dos Jogos Escolares 
da Juventude do jeito que iniciei, 
no pódio. Nesses anos todos dei o 
máximo e me mantive na primeira 
divisão da modalidade que mais 
cresce e a cada ano fica mais dispu-
tada. Sentirei muitas saudades dos 
jogos, mas saio de cabeça erguida, 
pois honrei o nome da minha escola 
e do meu estado, dando uma gran-
de contribuição para o crescimento 
da modalidade no Rio Grande do 
Norte”, disse Isabel.

O excelente nível técnico 
apresentado nos Jogos Escola-
res também proporcionou novas 
oportunidades. O desempenho de 
Isabel chamou a atenção dos ob-

servadores da Confederação Bra-
sileira de Badminton, resultando 
em seis participações na seleção 
brasileira de base, chegando a 
representar o Brasil no Campeo-
nato Sul-Americano de 2017, no 
Rio de Janeiro. Sem falar que a 
potiguar já foi campeã nacional 
na categoria B e somente neste 
ano conquistou duas medalhas de 
bronze na Copa Brasil.

“Os Jogos Escolares me pro-
porcionaram muitas coisas, entre 
elas as seis participações na sele-
ção brasileira, sou muito grata por 
tudo e podem ficar tranqüilos, pois 
amo o badminton e vou continuar 
competindo”, disse a melhor atleta 
do Rio Grande do Norte.

Isabel Azevedo se despede dos Jogos Escolares 
com mais duas medalhas para o RN no badminton

Juventude

Fábio Pacheco / Governo do RN


