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Sabemos: a derrota traz 
amargura, impotência, queda 
na autoestima, irritação.  

A vitória, orgulho, satisfação e 
euforia.

O importante é entender que 
nem a derrota e nem a vitória 
são para sempre. Ou, como já 
reconheceu o português Jorge 
Jesus, um ser lógico acima de tudo, 
sobre uma possível renovação com o 
Flamengo: “Estou apaixonado, mas 
a paixão também passa”.

Seja como for, estamos de alma 
lavada, e uma dívida histórica 
acaba de ser paga. A surpreendente 
vitória rubro-negra, no sábado, não 
deixou de ser um resgate tardio da 
derrota do Brasil para o Uruguai, 
69 anos atrás.

Em 1950, a seleção canarinho 
foi surpreendida com um gol no 
finalzinho da partida, depois de 
sair na frente, diante de nada 
menos do que 200 mil torcedores 
que abarrotavam o Maracanã.

Mesmo placar, mesmas 
surpresas, só que desta vez com um 
final feliz.

Quem estava lá atrás, naquele 
16 de junho, conta que, depois do 
gol uruguaio, era possível ouvir um 
alfinete caindo no chão tamanho o 
silêncio que se fez no estádio.

Exageros à parte, quem viu a 
surpreendente vitória do Flamengo 
no Monumental de Lima (ou seja, 
todo mundo) exultou aliviado com 
o gol de empate no finalzinho da 
partida, mas não soube nem o que 
sentir no gol da vitória, tão rápido e 
inesperado ele aconteceu.

O que isso tem a ver com a 
tragédia de 1950? Tudo, não pelo 
conteúdo do placar, mas pela 
forma com que a vitória foi obtida: 

inesperada e surpreendentemente.
Outro resgate histórico. A 

partir de 1950, Moacyr Barbosa 
(1921-2000), o goleiro que deixou 
vazar o chute rasteiro de Ghiggia, 
foi caçado e maltratado pelos 
torcedores nos anos seguintes como 
principal responsável pela derrota 
- não os políticos  que entraram 
no vestiário para desconcentrar os 
jogadores. 

Precisou outro Barbosa, desta 
vez o Gabriel, para redimi-lo.

E, ao menos num ponto, 
diga-se, o River Plate também 
saiu vencedor. Ainda neste fim 
de semana, o time foi recebido 
carinhosamente em Buenos Aires 
por sua torcida, carinho estendido 
ao técnico Marcelo Gallardo, 
o estrategista que sufocou o 
Flamengo durante quase 80 
minutos.

Moral da história: a vitória 
não deveria ter premiado o 
Flamengo, mas premiou. E Jesus 
– o cartesiano técnico português do 
rubro-negro – escreveu certo por 
linhas tortas.

Resgate dos derrotados
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PREVIDÊNCIA
O secretário estadual de 

Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire, confirmou 
ontem que a proposta do governo 
potiguar para uma reforma 
da Previdência local será 
apresentada ainda este ano, 
aconteça o que acontecer com 
a PEC paralela que tramita no 
Congresso.

AGENDA
A data mais provável para 

que o projeto seja encaminhado 
para a Assembleia Legislativa é 
o dia 17 de dezembro.

SÓ COM FÁTIMA
Perguntado ontem sobre 

possível aumento de alíquota de 
contribuição para os servidores, 
Aldemir desconversou. Segundo 
ele, detalhes da proposta só com 
a governadora Fátima Bezerra, 
a quem caberá dar a palavra 
final na proposta.

ESCOLAS CÍVICO-MILITARES
O deputado federal General 

Girão (PSL-RN) diz que a 
população pode ficar tranquila, 

O Senado Federal deve aprovar – e promulgar – ainda nesta 
semana a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que 
permite que deputados e senadores possam negociar com 

prefeitos e governadores o envio das emendas parlamentares indi-
viduais. A medida retira a vinculação dos repasses de programas 
federais, como ocorre atualmente. Segundo dados da Controladoria 
Geral da União, o Rio Grande do Norte recebeu R$ 107 milhões em 
emendas pagas em 2019. De acordo com o projeto que hoje está no 
Senado, a proposta retira de órgãos federais a fiscalização sobre o 
envio e utilização desses recursos. O texto da emenda constitucional 
(48/2019) aponta que a responsabilidade sobre a fiscalização pas-
sará a ser feita pelos órgãos de fiscalização locais, como o Ministério 
Público Estadual.

Mudança nas emendas
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NOTAS & INFORMES

pois não haverá supressão da 
diversidade nas escolas cívico-
militares. Segundo ele, a presença 
dos militares será para garantir 
que os jovens estarão na escola para 
aprender.

ÁGUA MAIS CARA
O preço da água mineral natural 

terá reajuste médio de 10%, a 
partir de dezembro, em todo o Rio 
Grande do Norte. A informação 
foi divulgada pelo Sindicato de 
Bebidas e Águas Minerais do 

RN (Sicramirn). O consumidor já 
deverá sentir a diferença a partir da 
próxima segunda-feira, 2.

OBRAS NA BR
Trechos da BR-101 entre Natal 

e Parnamirim serão parcialmente 
interditados a partir desta semana, 
sempre durante à noite. A medida 
é necessária para restauração do 
asfalto da rodovia. Durante as obras, 
que devem durar até o dia 11 de 
dezembro, o trânsito será desviado 
para as vias marginais.

Desembargador do TJRN
derruba Proedi em Natal

Liminar

Governo deverá restabelecer os repasses de ICMS 
no patamar que vigorava antes do programa

O desembargador Vivaldo Pinheiro, do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), suspendeu nesta 
segunda-feira, 25, os efeitos do Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial (Proedi) sobre a Prefeitura 
do Natal. A decisão é liminar, ou seja, temporária e vale 
até que o mérito da questão seja julgado.

Com a decisão, o Governo do Estado deverá restabele-
cer imediatamente os repasses de ICMS para a Prefeitura 
do Natal no mesmo patamar que vigorava até a entrada 
em vigor do Proedi, em agosto, sem desconto de alíquota.

Segundo o procurador-geral do Município, Carlos Cas-
tim, a expectativa da Prefeitura é que seja retomada a 
transferência mensal de cerca de R$ 2,5 milhões.

A decisão de Vivaldo Pinheiro atende a um pedido da 
Prefeitura do Natal. Na ação protocolada no TJRN, o Mu-
nicípio alegou que o Proedi pode representar uma perda 
de até R$ 22 milhões na arrecadação anual.

Substituto do antigo Proadi, o Proedi foi anunciado 
pelo Governo do Estado como uma estratégia para man-
ter indústrias instaladas no interior potiguar. Segundo 
a equipe econômica do governo, o novo programa é uma 
forma de manter o Rio Grande do Norte atrativo para as 
empresas e em pé de igualdade com estados vizinhos, co-
mo Paraíba e Pernambuco, que já oferecem os mesmos 
incentivos fiscais. A eventual derrubada do programa, 
de acordo com a Tributação, encerraria por completo os 
incentivos para o setor industrial, já que o Estado preci-
saria de aval para criar novo programa.

Pelo Proedi, indústrias que gerem empregos no Esta-
do poderão ter isenção de até 95% do ICMS devido. An-
tes, pelo Proadi, o abatimento máximo era de 75%, já que, 
constitucionalmente, 25% da receita tributária deve ser 
transferida dos governos estaduais para os municípios.

O aumento da alíquota de isenção para a indústria é o 
ponto central da polêmica. Prefeitos potiguares reclamam 
que o desconto na cobrança do ICMS vai provocar uma perda 
de arrecadação de até R$ 85 milhões por ano para os municí-
pios. O governo anunciou a destinação, até o ano que vem, de 
R$ 20 milhões para os municípios usarem na área da saúde, 
mas a compensação não agradou aos prefeitos, sobretudo o 
de Natal, Álvaro Dias, que decidiu judicializar a questão.

O Estado tem alegado que o princípio da repartição de 
receitas continuará sendo respeitado, e que 25% da arreca-
dação tributária será transferida para os municípios. O que 
vai diminuir é o tamanho do bolo a ser repartido. A Tribu-
tação, além disso, estima um aumento da arrecadação nos 
próximos meses – o que compensaria as perdas.

No processo, a Prefeitura contestou o modo como o Pro-
edi foi criado, a partir de um decreto. Segundo o procurador 
Fernando Benevides, a Constituição do Estado é clara ao 
afirmar que programas de incentivo fiscal só podem ser im-
plementados a partir de lei específica.

Até o fechamento desta edição, a Procuradoria-Geral do 
Estado dizia que não havia sido notificada da decisão e que, 
por isso, não iria comentar. O Governo do Estado também 
não se pronunciou sobre a decisão.

Em nota, o presidente da Federação das Indústrias 
(Fiern), Amaro Sales, disse lamentar a decisão e defendeu 
a apresentação de um recurso. “Vamos, inclusive, adotar as 
medidas jurídicas para tornar a Fiern parte no processo, 
considerando o visível interesse das indústrias natalenses 
e potiguares na manutenção do incentivo fiscal que, em sín-
tese, assegura a competitividade das empresas em relação 
aos demais estados brasileiros”, declarou.

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 secretário estadual de Plane-
jamento e Finanças, Aldemir Frei-
re, garantiu nesta segunda-feira, 
25, que o Governo do Rio Grande 
do Norte vai pagar ainda este ano o 
13º salário de 2019 dos seus servi-
dores. De acordo com o secretário, o 
pagamento será feito com receitas 
correntes e com receitas extraordi-
nárias que o Estado espera obter.

Segundo Aldemir Freire, com 
o pagamento do 13º, o ano de 2019 
termina com “avanços significati-
vos” para o funcionalismo estadual. 
“Assim que assumimos, nós disse-
mos que era preciso antes de mais 
nada estabilizar a folha e dar pre-
visibilidade ao servidor. E hoje nós 
estamos fazendo isso. Hoje temos 
praticamente um calendário de pa-
gamentos dos servidores”, afirmou 
o secretário, durante entrevista a 
uma rádio local.

O titular da Secretaria de Pla-
nejamento e Finanças comparou o 
momento atual ao mesmo período 
do ano passado. Nessa época, em 
2018, servidores ainda estavam 
recebendo a folha de outubro, sem 
previsão de novembro, dezembro e 
13º salário – folhas que não foram 
pagas integralmente até hoje.

“Se antes os servidores não ti-
nham a menor ideia de quando iam 
receber o salário do mês, hoje esta-
mos garantindo uma data na qual 
ele recebe. E, provavelmente em 
2020, vamos anunciar um calen-
dário para o ano inteiro”, afirmou 
Aldemir Freire.

“Em 2019, nós garantimos o pa-
gamento integral das 13 folhas. Pa-
ra alguns servidores, aliás, vamos 
pagar 14 folhas, já que pagamos 
o 13º de 2017. E ainda queremos 
avançar sobre alguma parcela do 
passivo. Ou seja, para alguns servi-
dores, poderemos pagar 15 folhas. 
O ano de 2019 foi muito mais sig-
nificativo, estável e previsível para 
os servidores, e eles receberam um 
volume maior de recursos que em 
2018”, ressaltou Aldemir.

Se conseguir pagar o 13º sa-
lário ainda este ano, a gestão da 
governadora Fátima Bezerra vai 
terminar o primeiro ano de ad-
ministração com todas as folhas 
de 2019 pagas em dia. Desde que 
esta gestão assumiu, o pagamento 
tem sido dividido em duas etapas. 
Na primeira, no dia 15 de cada 
mês, recebem os servidores que 
ganham até R$ 3 mil ou R$ 4 mil 
e os que trabalham na segurança 
pública. Nesta data, também é 
paga uma parcela do salário para 
quem ganha acima da faixa sala-
rial definida. No último dia útil 
do mês, por fim, recebem todos os 
demais servidores.

A quitação dos salários atra-
sados, porém, segue indefinida. O 
governo diz que aguarda receitas 
extraordinárias para pagar as fo-
lhas de novembro, dezembro e o 
13º salário de 2018, herdadas do 
governo passado. A atual gestão 
também assumiu como dívida par-
te do 13º salário de 2017, mas já 

conseguiu quitar o débito junto aos 
servidores.

Entre as receitas extraordiná-
rias que o governo espera receber, 
está a fatia que cabe ao RN do 
bônus de assinatura proveniente 
do megaleilão do excedente da 
cessão onerosa do pré-sal, algo em 
torno de R$ 160 milhões. Apesar 
de afirmar que o Estado pretende 
usar esse recurso para pagar o 13º 
salário ainda este ano, o próprio Al-
demir Freire afirmou que o recurso 
só será creditado para o Estado em 
30 de dezembro.

“A gente está meio incomodado 
porque é o último dia bancário do 
ano e uma segunda-feira. Dias 31 
de dezembro e 1º de janeiro são fe-
riados bancários. Mas temos esses 
R$ 160 milhões”, afirmou o secretá-
rio, acrescentando que o Estado vai 
realizar, no dia 5 de dezembro, um 
pregão no qual espera obter em-
préstimo de R$ 180 milhões, dando 
como garantia royalties de petróleo 
e gás do período de janeiro de 2020 
a dezembro de 2022.

“Continuamos em um esforço 
grande, diário, de obtenção de recei-

Secretário de Planejamento e Finanças do Governo do Estado, Aldemir Freire

Secretário de Finanças garante que Estado 
vai pagar 13º salário de 2019 ainda este ano
De acordo com o secretário, pagamento será feito com receitas correntes do Estado e com receitas extraordinárias, como 
cessão onerosa e antecipação dos royalties. Verba do megaleilão de petróleo, contudo, virá apenas no dia 30 de dezembro

Planejamento

José Aldenir / Agora RN

R$ 160 mi
DESTAQUE

é o que o Estado espera obter
com o megaleilão do excedente
da cessão onerosa do pré-sal

O Congresso Nacional se ar-
ticula para derrubar vetos do 
presidente Jair Bolsonaro à cha-
mada minirreforma eleitoral em 
sessão conjunta de deputados e 
senadores marcada para esta ter-
ça-feira, 26. O principal objetivo 
dos parlamentares, sobretudo do 
Centrão, é liberar o aumento do 
fundo eleitoral, destinado às cam-
panhas municipais de 2020, con-
forme critérios definidos por eles 
mesmos. Dirigentes partidários 
se movimentam para que o valor 
autorizado ano que vem seja de 

R$ 4 bilhões, R$ 1,5 bilhão a mais 
do que o governo havia proposto 
inicialmente.

Na conta também está incluída 
a retomada da propaganda par-
tidária na TV e no rádio, aquela 
exibida inclusive em anos não elei-
torais. De acordo com o Ministério 
da Economia, a medida tem impac-
to orçamentário de R$ 400 milhões 
com a compensação fiscal dada às 
emissoras. Quando extinguiram a 
propaganda partidária, em 2017, 
os partidos alegaram que o recurso 
seria usado no fundo eleitoral.

Líderes partidários também 
querem derrubar o veto que libera 
o uso do fundo partidário para o 
pagamento de multas aplicadas 
às legendas. O presidente do Con-
gresso, senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), deve se reunir com lide-
ranças antes da sessão para acertar 
os detalhes da votação. Deputados 
e senadores voltam a se reunir na 
quarta para votar 24 projetos de lei 
que abrem crédito no total de R$ 
22,8 bilhões para órgãos do Execu-
tivo e Judiciário, além de estados, 
Distrito Federal e municípios. Congresso Nacional se reúne hoje para discutir vetos do presidente Jair Bolsonaro

Congresso tenta aumentar para
R$ 4 bilhões verba para candidatos

Reforma eleitoral

Roque de Sá / Agência Senado

tas extraordinárias. As nossas recei-
tas correntes são suficientes para a 
gente dar estabilidade e pagamento 
regular de servidores e fornecedo-
res. É o que a nossa receita mensal 
nos permite”, completou, reforçando 
que o pagamento dos atrasados de-
fende de verbas extras.

FORNECEDORES
Segundo Aldemir Freire, além 

dos servidores, os fornecedores do 
Estado também tiveram um 2019 
melhor do que 2018. De acordo com 
o secretário, o Estado já pagou, de 
janeiro a outubro deste ano, apro-
ximadamente R$ 400 milhões para 
essas empresas. É quase tudo o que 
o governo pagou no ano passado in-
teiro, quando foram creditados R$ 
490 milhões para fornecedores.

“A expectativa é que sejam 
pagos R$ 120 milhões a mais no 
ano inteiro, com distribuição mais 
equitativa. Vamos dar um volume 
maior de recursos para servidores e 
fornecedores e estamos distribuin-
do melhor esses recursos ao longo 
do ano”, finalizou.
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Após cinco dias de missão do 
Consórcio Nordeste pela Europa, 
a governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, chega 
nesta terça-feira, 26, à China para 
participar do Seminário de Comu-
nicação e Cooperação Financeira 
Internacional “Um Cinturão, Uma 
Rota”. O secretário estadual de De-
senvolvimento Econômico, Jaime 
Calado, acompanha a agenda.

Convidada e com as despesas 
custeadas pelo Bank of China, 
Fátima Bezerra fará o discurso de 
boas-vindas na abertura do even-
to. Ela foi a única governadora do 
Brasil chamada a participar do 
seminário, que tem por finalidade 
promover a cooperação comercial 
e o intercâmbio cultural entre 

os povos, bem como explorar os 
potenciais e as oportunidades de 
negócios para cooperação no fu-
turo. “Depois de dias intensos na 
Europa, onde apresentei as po-
tencialidades do RN para grupos 
de empresários da França, Itália 
e Alemanha, participando de reu-
niões com ministros europeus, é 
hora de me sentar com os chine-
ses para dialogar e pleitear novos 
investimentos e, assim, impulsio-
nar ainda mais o desenvolvimen-
to econômico do nosso Estado”, 
declarou Fátima Bezerra.

O Rio Grande do Norte vem es-
treitando laços com o país asiático 
e, em outubro deste ano, fechou 
acordo para abertura do mercado 
chinês à produção de melão po-

tiguar. Os primeiros contêineres 
com frutas produzidas no RN de-
vem ser enviados à China a partir 
de fevereiro, consolidando a expor-
tação plena a partir da safra 2020-
2021. A expectativa do setor é de 
que o potencial do mercado resulte 
na geração de 10 mil novos empre-
gos diretos no Estado nos próximos 
três anos.

Em julho deste ano, uma mis-
são formada por diplomatas e em-
presários chineses visitou as plan-
tações de melão no Oeste Potiguar. 
A visita foi articulada pelo Governo 
do Estado, por meio da secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), junto à embaixada chinesa 
no Recife-PE para aproximar as re-
lações e buscar novos negócios. Na semana passada, Fátima cumpriu agenda na Europa junto com Consórcio Nordeste

Governadora do RN chega à China nesta 
terça em busca de novos investimentos
Rio Grande do Norte vem estreitando laços com o país asiático e, em outubro deste ano, fechou acordo para abertura do 
mercado chinês à produção de melão potiguar. Acordo pode gerar até 10 mil empregos no Estado nos próximos três anos

Visita à Ásia

Elisa Elsie / Governo do RN
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Aex-ministra do STJ e ex-corregedora de 
Justiça Eliana Calmon, que conquistou 
admiradores por sua atuação linha-dura, era 

advogada de Joilson Gonçalves Dias, filho e sócio 
de Adailton Maturino, falso cônsul da Guiné-Bissau 
e chefe da quadrilha desbaratada pela Operação 
Faroeste, da Polícia Federal, acusado de aliciar 4 
desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia e 
2 juízes. 

Eliana Calmon não foi citada no esquema que 
lesou centenas de agricultores em mais de R$1 
bilhão.

O caso envolve área de 300 mil hectares, 4 vezes 
maior que Salvador, da qual José Valter Dias, cliente 
de Calmon, alega ser único dono.

Em 31 de outubro, apenas vinte dias antes da 
operação da PF, Eliana Calmon passou a procuração 
de Joilson para outros advogados.

A advogada foi homenageada pelo presidente 
afastado do TJ/BA, junto a várias autoridades, que 
receberam medalhas nos 410 anos da corte.

Quando conselheira do CNJ, a então ministra do 
Eliana Calmon também decidiu pelo afastamento de 
2 desembargadores do TJ/BA.

Ex-ministra advogava para enrolado em escândalo

PODER SEM PUDOR

LEI DE PALANQUE
Candidato a prefeito de Catolé do Rocha (PB) nos 

anos 1960, Benedito Alves Fernandes, o Biu Fernandes, 
encerrou a campanha usando a famosa expressão 
do Direito: “Dura Lex Sed Lex” (“A Lei é dura, mas 
é a Lei”). Como o povão não entendeu, Biu resolveu 
traduzir a frase: “Lutarei até morrer!”. Depois virou 
deputado estadual pelo DEM. Biu deve ter tomado 
conhecimento da sentença do escritor Fernando Sabino: 
“Para certos políticos a expressão mais adequada é 
‘dura lex sed latex’ (‘a lei é dura, mas estica’)”.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

CADEIA NO HORIZONTE
Importante ministro do 

Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) disse que a condenação de 
Lula no caso do tríplex reuniu 
provas contundentes, porém 
“indiciárias”. No caso do sítio de 
Atibaia, “é batom na cueca”.

A VIDA É FESTA
Apadrinhado do governador 

goiano Ronaldo Caiado, Nelson 
Vieira Fraga Filho não consegue 
tirar do chão a Sudeco, da qual é 
o superintendente, mas decolou 
para passar esta semana em 
Portugal. 

MANDOU BEM
Com a nova carteirinha 

estudantil, agora gratuita e 
em aplicativo, o governo deu 
golpe mortal no “cartório” 
picareta que há anos garantia 
receita milionária a entidades 
estudantis explorando alunos 

A corrupção transforma a 
nação numa republiqueta 
de bananas”

Senador Álvaro Dias 
(Pode-PR),
 para quem até o preço 
do arroz e feijão é afetado

“

Senado Federal

do País.

SEDA DO PARANÁ NA FRANÇA
O governador do Paraná, 

Ratinho Júnior, volta animado da 
missão comercial na Europa. Em 
Lyon (França), emplacou a seda 
do norte do Paraná, tida como a 

melhor do mundo nas principais 
maisons de moda.

TOMA LÁ, QUE É SEU
Mesmo em repouso, 

o senador Kajuru (PSB-
GO) acusa o governo de 
“pagar” votos da Reforma da 
Previdência liberando R$ 30 
milhões em emendas. Faltou 
dizer que esse pagamento é 
obrigatório.

PASSANDO A BOLA
A Rádio Bandeirantes 

revelou um “Uber Favela”, 
único que o crime organizado 
autoriza a circular em favelas 
da capital e da baixada santista. 
Enquanto um nervoso assessor 
do governo disse que “reserva 
de mercado” é com a prefeitura, 
a Secretaria de Segurança 
confirmou que tem agido e 
já prendeu vinte criminosos 
envolvidos nessa prática.

Iphan prejudica Brasília impondo praça imunda
O Instituto do Patrimônio Histórico 

(Iphan), hoje apenas uma agência de eventos 
(exposições, seminários etc), deixa claro 
o seu desapreço por Brasília ao impedir a 
recuperação da simbólica Praça dos Três 
Poderes, cujo piso imundo repugna os poucos 

turistas que ainda a frequentam, e as pedras 
portuguesas soltas estão prestes a serem 
transformadas em artefatos assassinos. 
À noite, a escuridão garante privacidade 
a drogados e a encontros com garotas de 
programa.

ALEGAÇÃO IGNORANTE
O Iphan quer manter a Praça dos Três 

Poderes como está, inclusive a escuridão, sob 
a alegação ignorante de “preservar” o projeto 
original.

ELES NÃO TÊM MEMÓRIA
No Iphan, eles ignoram que nos anos 

1960/70 famílias lotavam a Praça dos Três 
Poderes nas iluminadas noites de Natal. Mas 
hoje é só breu.

SÍMBOLO NAZI NA PRAÇA
O Iphan veda limpar e iluminar, mas permite 

grades de ferro instaladas na praça pelo governo 
Lula, fazendo lembrar campos de concentração.

O deputado federal General 
Girão (PSL-RN) defendeu que a 
Justiça Eleitoral autorize o Alian-
ça pelo Brasil, partido idealizado 
pelo presidente Jair Bolsonaro, a 
recolher com certificação digital as 
cerca de 500 mil assinaturas ne-
cessárias para a validação do re-
gistro da legenda. De acordo com 
o parlamentar, se o mecanismo for 
possível, a coleta de assinaturas 
“não vai levar um mês”.

Se quiser participar das elei-
ções de 2020, o partido tem até 
março para recolher as assina-
turas necessárias. Atualmente, 
contudo, a Justiça Eleitoral só 
considera como autênticas as assi-
naturas recolhidas em meio físico, 
em pelo menos nove estados. O 
próprio presidente Bolsonaro dis-
se que, se esse entendimento não 
for mudado, dificilmente o Aliança 
pelo Brasil conseguirá ter o regis-
tro validado a tempo de ficar apto 
para a campanha.

“O último partido (que conse-
guiu registro) fez uma campanha 
(para recolher assinaturas) que le-
vou seis meses. Com a força das re-
des sociais, eu acredito que a gente 
consegue até março ter a regulari-
zação de todas as documentações 
do partido. Sempre poderá haver 
algum problema de assinaturas 
que não correspondam, mas façam 
as contas. O presidente tem 5 mi-
lhões de seguidores no Facebook”, 
argumentou Girão, em entrevista 
ao programa Manhã Agora, da 
rádio Agora FM (97,9). Bolsonaro, 
na verdade, tem 9,9 milhões de se-
guidores na rede social.

Segundo o deputado federal 
pelo Rio Grande do Norte, é difí-

cil prever se o partido conseguiria 
as assinaturas caso a certificação 
digital fosse autorizada pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral, mas ele 
acredita que sim. Ele sugere que 
seja autorizada a coleta de assina-
turas via redes sociais, na esteira 
do movimento na internet que 
elegeu o presidente Bolsonaro em 
2018. “Se jogar nas redes sociais, 
não vai levar nem um mês”.

Apesar disso, Girão também é 
otimista quanto à possibilidade de 
reunir as assinaturas necessárias 
em meio físico. Ele explicou que, 
caso a assinatura por meio digi-
tal seja barrada, serão montadas 
frentes nos estados para começar 
a coleta manual.

“Temos representantes em 
todos os estados. A população 
está se mobilizando. Não vai ter 
dificuldade. Se coloca na internet, 
a pessoa vai, imprime a ficha, pre-
enche e manda para um centro de 
coletas de assinaturas na cidade. 
Vai ser muito mais fácil porque te-
mos uma base política espalhada 
em todos os estados. Vai ser uma 
grande surpresa”, finalizou.

Girão defende que Justiça 
autorize assinaturas digitais
Novo partido precisa de 500 mil assinaturas 
para ser validado e quer fazer isso pela internet

Aliança pelo Brasil

Julgamento de Lula no caso de 
Atibaia é mantido para quarta

Recurso

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal Edson Fachin 
decidiu nesta segunda-feira, 25, 
manter o julgamento do recurso 
dos advogados do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva con-
tra a condenação no processo 
do sítio em Atibaia (SP). O 
julgamento está previsto para 
quarta-feira, 27, no Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4), de Porto Alegre (RS). 

Na decisão, o ministro en-
tendeu que o pedido de adia-
mento feito pela defesa de Lula 

não pode ser decidido pelo STF 
antes de ser analisado definiti-
vamente pelas instâncias infe-
riores, como o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). 

Apesar de ter apresentado 
recurso contra a condenação a 
12 anos e 11 meses de prisão 
pela juíza Gabriela Hardt, em 
fevereiro, a defesa do ex-presi-
dente alega que o processo não 
está pronto para ser julgado 
e houve tramitação “injustifi-
cadamente acelerada” por se 
tratar de Lula. 

Deputado federal General Girão (PSL)

Michel Jesus / Câmara dos Deputados
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Ex-diretor de Exploração e Pro-
dução da Petrobras nos governos 
Lula e Dilma e um dos pioneiros 
na pesquisa que levou à descober-
ta de petróleo no pré-sal no mar 
territorial brasileiro, o geólogo 
Guilherme Estrella esteve nesta 
segunda-feira, 25, em Natal para 
engrossar a campanha da Fede-
ração Única dos Petroleiros (FUP) 
contra a saída da estatal do Rio 
Grande do Norte.

 Na Reitoria da UFRN, pela 
manhã, Estrella falou para um 
grupo de sindicalistas sobre a 
importância da companhia como 
instrumento de desenvolvimento 
e reafirmou todas as suas teses 
nacionalistas de que a Petrobras 
está sendo entregue ao capital es-
trangeiro.

Ao Agora RN, porém, ele evi-
tou entrar em detalhes acerca do 
programa de desinvestimentos da 
empresa no Estado, que abrange 
84 campos de produção em franca 
queda nos últimos anos. “Faz mui-
tos anos que estou fora da empre-
sa, mas posso falar dos prejuízos 
que essa nova política da empresa 
causará ao País”, acrescentou.

Dados da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustível (ANP), de junho último, 
revelem que a Bacia Potiguar teve 
uma produção de 39.230 barris por 

Ex-diretor de Exploração e Produção da Petrobras nos governos Lula e Dilma defende permanência da Petrobras no RN

Em Natal, ex-diretor da Petrobras critica 
desinvestimentos da empresa no RN
Guilherme Estrella participou nesta segunda-feira do lançamento de campanha para a permanência da Petrobras no RN.  
Em conversa com sindicalistas, ele reafimou a importância da companhia como instrumento de desenvolvimento. 

Negócios

José Aldenir / Agora RN

dia, 6% menos do que o extraído no 
mesmo período do ano passado.

A produção de petróleo e gás 
natural no Rio Grande do Norte 
caiu 34,46% entre os anos de 2010 
a 2018 e dos 60,6 mil barris do 
mineral extraídos diariamente em 
dezembro de 2010, o volume des-
pencou para 40,7 mil no mesmo 

mês do ano passado.
Já o gás natural registrou uma 

queda de 1,6 milhões de metros cú-
bicos diários em dezembro de 2010 
para 924 mil metros cúbicos diá-
rios em dezembro do ano passado.

Para Estrella, é a falta de in-
vestimentos é a principal causa 
do recuo da produção ao longo dos 

anos. “Estão transformando a Pe-
trobras numa empresa de lucros 
imediatos para agradar os grandes 
acionistas”, explicou.

“Não há base ética e moral que 
sustente a saída da Petrobras no 
Nordeste brasileiro. E o Rio Gran-
de do Norte, que extrai quase 40 
mil barri/dia, a US$ 60 dólares 
do barril, fatura algo em torno de 
US$ 1 bilhão por ano, provando 
que a empresa não deficitária no 
Estado”, lembrou.

O biólogo pôs em dúvida a mo-
tivação financeira para a decisão 
da Petrobras de sair do RN, como 
de outros estados nordestinos.

“A retirada é política, que tem 
como base o lucro imediato e maior 
no menor tempo possível e para 
atender os interesses dos acionis-
tas privados e que dominam o mo-
do de gerenciar a Petrobras hoje”, 
afirmou.

Estrella lembrou ainda a im-
portância da Petrobras na criação 
de empregos e na participação de 
projetos culturais ao sustentar que 
ela historicamente permeia a so-
ciedade brasileira e não pode ape-
nas ter no lucro seu objetivo maior.

“Trata-se de uma empresa in-
tegrada à sociedade como empresa 
estatal que é”, resumiu o ex-dire-
tor da estatal.

Estão transformando a 
Petrobras numa empresa 
de lucros imediatos”

Guilherme Estrella
Ex-diretor de Exploração 
e Produção da Petrobras nos 
governos Lula e Dilma

“

Pesquisa da CNI mostra que intenção de investimento também cresceu

Emprego na indústria da construção 
alcança maior nível em sete anos

Brasil
Marcelo Camargo / Agência Brasil

Os indicadores de atividade 
e de emprego na indústria da 
construção brasileira alcançaram 
em outubro o maior nível dos úl-
timos sete anos, revela pesquisa 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) divulgada nes-
ta segunda-feira, 25. O Índice 
de Nível de Atividade alcançou 
49,9 pontos no mês passado, se-
melhante ao registrado no fim 
de 2012, enquanto o Índice de 
Número de Empregados ficou em 
48,5 pontos, também o mais alto 
desde outubro de 2012.

A pesquisa foi feita de 1º a 12 
de novembro com 483 indústrias 
da construção – 167 pequenas, 
208 médias e 108 de grande porte.

Segundo a CNI, os indicado-
res da pesquisa variam de 0 a 
100 pontos e, quando estão abai-
xo de 50 pontos, mostram queda 
da atividade e do emprego. “Os 
resultados consolidam a tendên-
cia de crescimento do setor”, diz 
nota da confederação.

A utilização da capacidade 
operacional ficou em 62%, nível 
3 pontos percentuais acima do o 
registrado há um ano e igual à 
média histórica do setor. Para a 
economista da CNI Dea Fiora-
vante, a previsibilidade do setor 
aumenta em um contexto de in-
flação controlada e juros baixos. 
“Contribuindo para que os em-
presários fiquem mais propensos 

a investir e assumir riscos.”
O Índice de Confiança do 

Empresário da Construção (Icei-
-Construção) subiu para 62 pon-
tos neste mês. Com o crescimento 
de 3,2 pontos em relação a outu-
bro, o indicador está 8,4 pontos 
acima da média histórica, que é 
de 53,6 pontos. 

Para os próximos seis me-
ses, todos os indicadores de 
expectativas ficaram acima da 
linha divisória dos 50 pontos, 
mostrando que os empresários 
esperam o crescimento da ativi-
dade, do emprego, da compra de 
matérias-primas e de novos em-
preendimentos e serviços nesse 
período.
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De nove unidades da Federação 
com variações médias do PIB infe-
riores à do Brasil, em 2017, o Rio 
Grande do Norte registrou o maior 
crescimento do Produto Interno 
Bruto no período, com variação 
positiva de 0,5%, puxado pelo setor 
agropecuário, que registrou um 
crescimento de 6,5%, mesmo com 
a indústria potiguar apresentando 
recuo de - 9,5%. Os dados são do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Em 10 das 18 unidades da 
Federação com variação em volu-
me do PIB superior à do Brasil, o 
desempenho da agropecuária foi 
determinante para esse resultado. 
Os quatro maiores resultados de 
volume ficaram com Mato Grosso, 

Piauí, Rondônia e Maranhão.
Após dois anos consecutivos de 

queda, 2015 (-3,5%) e 2016 (-3,3%), 
o PIB do Brasil voltou a crescer em 
volume: 1,3% em 2017 na compara-
ção com 2016. Entre as unidades da 
Federação, apenas Rio de Janeiro 
(-1,6%), Sergipe (-1,1%) e Paraíba 
(-0,1%) tiveram variações negativas.

Das outras 24 unidades da Fe-
deração, apenas Roraima e Distrito 
Federal não tinham apresentado 
queda de volume em 2016, ou se-
ja, houve aumento de volume após 
dois anos de queda em 22 estados.

O Rio de Janeiro foi o único esta-
do a ter variações negativas na Agro-
pecuária (-2,0%), além da Indústria 
(-3,1%) e dos Serviços (-1,5%) e foi 
fortemente afetado pelos desempe-

nhos das atividades: Atividades 
profissionais, científicas e técnicas, 
administrativas e serviços com-
plementares (-8,2%), Construção 
(-14,8%), Comércio e reparação de 
veículos automotores e motocicletas 
(-2,5%) e Administração, defesa, edu-
cação e saúde públicas e seguridade 
social (-0,7%), que, juntas, somavam 
48,5% de sua economia em 2016.

Já Sergipe e Paraíba devem 
grande parte de seus resultados 
negativos à retração da Indústria, 
em função do setor de Construção, 
com resultados de -13,2% e -11,2%, 
respectivamente. Além disso, houve 
redução na produção de energia elé-
trica pela usina de Xingó em Sergipe 
e das Indústrias de transformação 
na Paraíba. Produto Interno Bruto (PIB) positivo no RN foi segurado pela atividade agropecuária 

Setor agropecuário do RN registrou 
crescimento de 6,5% em 2017, diz IBGE
Indústria potiguar, por outro lado, registrou recuo de 9,5%, e colocou Estado entre as noves Unidades da Federação com 
variações do PIB inferiores à do Brasil. Rio de Janeiro foi único a ter variações negativas na Agropecuária, Indústria e Serviços.

PIB

Valter Campanato / Agência Brasil
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O estoque de sangue do Hemo-
norte de Natal está abaixo do que é 
esperado para o mês de Novembro. 
Com apenas 850 bolsas sanguíne-
as disponíveis, o que representa 
uma redução de 15% em relação à 
média para o período, o principal 
órgão responsável pela coleta e 
armazenamento de derivados san-
guíneos no Rio Grande do Norte 
conclama o aumento de doações.

Segundo dados do Hemonorte, 
são necessárias ao menos 1 mil 
bolsas de sangue por dia, mas nos 
últimos dias a média é de 850 bol-
sas. Com isso, alguns estoques se 
encontram em estado crítico. O 
tipo AB negativo, por exemplo, só 
tem uma bolsa em estoque atual-
mente. Por dia, segundo o órgão, o 
estoque deveria ter armazenadas 
10 bolsas deste tipo sanguíneo, no 
mínimo, para realizar procedimen-
tos de transfusão.

Outro estoque baixo é do san-
gue B positivo. Nesta segunda-fei-
ra, o Hemonorte só tem 37 bolsas 
disponíveis. No entanto, a necessi-
dade diária é de 113 bolsas.  

Segundo dados do Ministério 
da Saúde, cada bolsa de sangue do-
ada pode salvar até quatro vidas. 
Nesta segunda, por sinal, foi come-
morado o Dia Nacional do Doador 
de Sangue. No Brasil, cerca de 3,3 
milhões de pessoas são doadoras 
de sangue. Isso significa que 16, 
a cada mil pessoas, doam sangue 
regularmente. 

O sangue doado é utilizado 
para pessoas com doenças hema-
tológicas variadas e câncer; pes-
soas que se submetem a cirurgias 
eletivas de grande porte e para 
emergências. Vale ressaltar que, 
na semana do 25 de novembro, 

Natal tem estoque de sangue 
abaixo do mínimo necessário
No Dia Nacional da Doação de Sangue, pouco a se comemorar em Natal: 
estoque está com nível cerca de 15% abaixo do esperado para o período

Hemonorte 

Ministério da Saúde

considerado o Dia Nacional do 
Doador de Sangue, os serviços de 
hemoterapia de todo o país estão 
mobilizados em campanhas locais 
para o fortalecimento da ação.

Além de Natal, o Rio Grande 
do Norte tem outros quatro pontos 
para a doação de sangue: Mossoró, 
Caicó, Currais Novos e Pau dos 
Ferros. Além disso, a unidade da 
capital conta também com o serviço 
de uma unidade móvel de coleta de 
sangue.

REQUISITOS PARA 
DOAÇÃO DE SANGUE

Podem doar sangue pessoas en-

tre 16 e 69 anos e que estejam pe-
sando mais de 50kg. Além disso, é 
preciso apresentar documento ofi-
cial com foto e menores de 18 anos 
só podem doar com consentimento 
formal dos responsáveis.

Pessoas com febre, gripe ou res-
friado, diarreia recente, grávidas e 
mulheres no pós-parto não podem 
doar temporariamente.

O procedimento para doação de 
sangue é simples, rápido e total-
mente seguro. Não há riscos para 
o doador, porque nenhum material 
usado na coleta do sangue é reutili-
zado, o que elimina qualquer possi-
bilidade de contaminação.

São Gonçalo do Amarante 
entrega iluminação da RN-160

Infraestrutura

Ação faz parte do Luz pela Paz e deve chegar a 70% da cidade este ano

Secom/São Gonçalo do Amarante

A Secretaria Municipal de 
Obras de São Gonçalo do Ama-
rante efetuou o serviço de ilumi-
nação da rodovia RN-160. A via 
corta boa parte da região do mu-
nicípio da região metropolitana 
de Natal.

A ação faz parte do programa 
Luz pela Paz que está substi-

tuindo as lâmpadas “amarelas”, 
feitas a partir de vapor de sódio, 
por luminárias de LED em toda 
a rede de iluminação pública da 
cidade.

O prefeito Paulo Emídio afir-
mou que a expectativa é que 70% 
do município esteja com a nova 
iluminação até final de 2019. 

OS REQUISITOS PARA DOAR SANGUE É ESTAR COM BOM ESTADO DE 
SAÚDE E SEGUIR OS SEGUINTES PASSOS:

ç

ç

ç

ç

ç

ç

Estar alimentado. Evite alimentos 
gordurosos nas 3 horas que 
antecedem a doação de sangue.

Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.

Ter dormido pelo menos 
6 horas nas últimas 24 horas.

Pessoas com idade entre 60 e 69 
anos só poderão doar sangue se já 
o tiverem feito antes dos 60 anos.

A frequência máxima é de quatro 
doações de sangue anuais para o
 homem e de três doações de sangue 
anuais para as mulher.

O intervalo mínimo entre uma doação 
de sangue e outra é de dois meses
para os homens e de três meses para
as mulheres.

 

São necessárias ao menos 1 mil bolsas de sangue por dia, mas nos últimos dias a média foi de 850 bolsas
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Os quatro maiores resultados de 
volume ficaram com Mato Grosso, 
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o PIB do Brasil voltou a crescer em 
volume: 1,3% em 2017 na compara-
ção com 2016. Entre as unidades da 
Federação, apenas Rio de Janeiro 
(-1,6%), Sergipe (-1,1%) e Paraíba 
(-0,1%) tiveram variações negativas.

Das outras 24 unidades da Fe-
deração, apenas Roraima e Distrito 
Federal não tinham apresentado 
queda de volume em 2016, ou se-
ja, houve aumento de volume após 
dois anos de queda em 22 estados.

O Rio de Janeiro foi o único esta-
do a ter variações negativas na Agro-
pecuária (-2,0%), além da Indústria 
(-3,1%) e dos Serviços (-1,5%) e foi 
fortemente afetado pelos desempe-

nhos das atividades: Atividades 
profissionais, científicas e técnicas, 
administrativas e serviços com-
plementares (-8,2%), Construção 
(-14,8%), Comércio e reparação de 
veículos automotores e motocicletas 
(-2,5%) e Administração, defesa, edu-
cação e saúde públicas e seguridade 
social (-0,7%), que, juntas, somavam 
48,5% de sua economia em 2016.

Já Sergipe e Paraíba devem 
grande parte de seus resultados 
negativos à retração da Indústria, 
em função do setor de Construção, 
com resultados de -13,2% e -11,2%, 
respectivamente. Além disso, houve 
redução na produção de energia elé-
trica pela usina de Xingó em Sergipe 
e das Indústrias de transformação 
na Paraíba. Produto Interno Bruto (PIB) positivo no RN foi segurado pela atividade agropecuária 

Setor agropecuário do RN registrou 
crescimento de 6,5% em 2017, diz IBGE
Indústria potiguar, por outro lado, registrou recuo de 9,5%, e colocou Estado entre as noves Unidades da Federação com 
variações do PIB inferiores à do Brasil. Rio de Janeiro foi único a ter variações negativas na Agropecuária, Indústria e Serviços.

PIB

Valter Campanato / Agência Brasil
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O estoque de sangue do Hemo-
norte de Natal está abaixo do que é 
esperado para o mês de Novembro. 
Com apenas 850 bolsas sanguíne-
as disponíveis, o que representa 
uma redução de 15% em relação à 
média para o período, o principal 
órgão responsável pela coleta e 
armazenamento de derivados san-
guíneos no Rio Grande do Norte 
conclama o aumento de doações.

Segundo dados do Hemonorte, 
são necessárias ao menos 1 mil 
bolsas de sangue por dia, mas nos 
últimos dias a média é de 850 bol-
sas. Com isso, alguns estoques se 
encontram em estado crítico. O 
tipo AB negativo, por exemplo, só 
tem uma bolsa em estoque atual-
mente. Por dia, segundo o órgão, o 
estoque deveria ter armazenadas 
10 bolsas deste tipo sanguíneo, no 
mínimo, para realizar procedimen-
tos de transfusão.

Outro estoque baixo é do san-
gue B positivo. Nesta segunda-fei-
ra, o Hemonorte só tem 37 bolsas 
disponíveis. No entanto, a necessi-
dade diária é de 113 bolsas.  

Segundo dados do Ministério 
da Saúde, cada bolsa de sangue do-
ada pode salvar até quatro vidas. 
Nesta segunda, por sinal, foi come-
morado o Dia Nacional do Doador 
de Sangue. No Brasil, cerca de 3,3 
milhões de pessoas são doadoras 
de sangue. Isso significa que 16, 
a cada mil pessoas, doam sangue 
regularmente. 

O sangue doado é utilizado 
para pessoas com doenças hema-
tológicas variadas e câncer; pes-
soas que se submetem a cirurgias 
eletivas de grande porte e para 
emergências. Vale ressaltar que, 
na semana do 25 de novembro, 

Natal tem estoque de sangue 
abaixo do mínimo necessário
No Dia Nacional da Doação de Sangue, pouco a se comemorar em Natal: 
estoque está com nível cerca de 15% abaixo do esperado para o período

Hemonorte 

Ministério da Saúde

considerado o Dia Nacional do 
Doador de Sangue, os serviços de 
hemoterapia de todo o país estão 
mobilizados em campanhas locais 
para o fortalecimento da ação.

Além de Natal, o Rio Grande 
do Norte tem outros quatro pontos 
para a doação de sangue: Mossoró, 
Caicó, Currais Novos e Pau dos 
Ferros. Além disso, a unidade da 
capital conta também com o serviço 
de uma unidade móvel de coleta de 
sangue.

REQUISITOS PARA 
DOAÇÃO DE SANGUE

Podem doar sangue pessoas en-

tre 16 e 69 anos e que estejam pe-
sando mais de 50kg. Além disso, é 
preciso apresentar documento ofi-
cial com foto e menores de 18 anos 
só podem doar com consentimento 
formal dos responsáveis.

Pessoas com febre, gripe ou res-
friado, diarreia recente, grávidas e 
mulheres no pós-parto não podem 
doar temporariamente.

O procedimento para doação de 
sangue é simples, rápido e total-
mente seguro. Não há riscos para 
o doador, porque nenhum material 
usado na coleta do sangue é reutili-
zado, o que elimina qualquer possi-
bilidade de contaminação.

São Gonçalo do Amarante 
entrega iluminação da RN-160

Infraestrutura

Ação faz parte do Luz pela Paz e deve chegar a 70% da cidade este ano

Secom/São Gonçalo do Amarante

A Secretaria Municipal de 
Obras de São Gonçalo do Ama-
rante efetuou o serviço de ilumi-
nação da rodovia RN-160. A via 
corta boa parte da região do mu-
nicípio da região metropolitana 
de Natal.

A ação faz parte do programa 
Luz pela Paz que está substi-

tuindo as lâmpadas “amarelas”, 
feitas a partir de vapor de sódio, 
por luminárias de LED em toda 
a rede de iluminação pública da 
cidade.

O prefeito Paulo Emídio afir-
mou que a expectativa é que 70% 
do município esteja com a nova 
iluminação até final de 2019. 

OS REQUISITOS PARA DOAR SANGUE É ESTAR COM BOM ESTADO DE 
SAÚDE E SEGUIR OS SEGUINTES PASSOS:

ç

ç

ç

ç

ç

ç

Estar alimentado. Evite alimentos 
gordurosos nas 3 horas que 
antecedem a doação de sangue.

Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.

Ter dormido pelo menos 
6 horas nas últimas 24 horas.

Pessoas com idade entre 60 e 69 
anos só poderão doar sangue se já 
o tiverem feito antes dos 60 anos.

A frequência máxima é de quatro 
doações de sangue anuais para o
 homem e de três doações de sangue 
anuais para as mulher.

O intervalo mínimo entre uma doação 
de sangue e outra é de dois meses
para os homens e de três meses para
as mulheres.

 

São necessárias ao menos 1 mil bolsas de sangue por dia, mas nos últimos dias a média foi de 850 bolsas
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CONCESSÃO DE  LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

MM INCORPORADORA EIRELI ME, CNPJ: 26.383.549/0001-04, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido 
de Licença de Instalação e Operação-LIO, com Validade – 06/11/2029,  para Loteamento Umbuzeiro, 
composto por 372 lotes residenciais e/ou comercial, localizado na Rod. RN093, S/N, Umbuzeiro de 
Cima, Passa e Fica/RN.

MARIO VICTOR FREIRE MANSO
PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

RAINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA - ME, inscrito sob o CNPJ no. 
19.452.475/0001-47, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
- LRO da atividade de fabricação de produtos de alimentação animal, localizada na Rua PO Encanto 
de Cima, Nº 970, Zona Rural, Encanto - RN.

RAINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA - ME 
Representante Legal

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

P P DE MEDEIROS TRANSPORTES, CNPJ: 28.665.717/0001-71, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença de Operação-LO, para Transporte de cargas perigosas (Combustível liquido) com 
capacidade de 15,92ton., localizado na Av. Miguiel Cirilo, 132, Centro, São Jose do Serido/RN.

PEDRO PEREIRA DE MEDEIROS
PROPRIETARIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI inscrito sobre CNPJ: 21.255.702/0001-96  torna público que requer 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Renovação da Licença de Operação para um para um comércio varejista de combustíveis líquidos 
com capacidade de 60m3 ,localizado na AVENIDA LUIZ LOPES VARELA 761 CENTRO – CEARA 
MIRIM - RN

MARCELO ROQUE DA ROCHA JUNIOR
Sócio-Proprietário.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIA LECIMAR DE FREITAS RAMOS, 07.924.768.0001-09, torna público está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença de Operação, para uma empresa que realiza transporte de Cargas Perigosas, localizada 
no Sítio Cacimbinha – RN 074-078 – KM 0, S/N, Zona Rural, Rafael Godeiro/RN, CEP: 59.740-000.

MARIA LECIMAR DE FREITAS RAMOS 
Proprietária

Afonso Bezerra/RN, 25 de novembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

Jesiel André Faustino da Silva

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019

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 001/2019 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, oriundo do Processo nº 2354/2019, cujo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL 
PERMANENTE 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 26 DE NOVEMBRO DE 2019 ÀS 08hr00min. 
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 08hr00min. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCE: DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019 ÁS 
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

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13110002/2019

O MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO, estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da CPL, 
torna público que realizará, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na 
modalidade “Tomada de Preços nº 001/2019”, objetivando a contratação de empresa 
especializada para execução de reforma da Praça do ginásio de esporte Geraldo Feliciano “O 
GERALDÃO”, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos necessários, 
conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto anexo, 
no município de Serra de São Bento/RN. O edital estará à disposição na Sala de Licitações na sede da 
Prefeitura Municipal, localizada na Praça Salviano Gomes Crisanto, nº 186, Centro deste município, 
de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 13:00 horas. Poderão participar da licitação empresas 
inscritas no Cadastro de Fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia da data fixada para recebimento dos envelopes que será no dia 
10/12/2019 às 09:00 horas, na sala da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN 

Serra de São Bento/RN, 19/11/2019
CRISTIANO ANTÔNIO DE MEDEIROS - Presidente da CPL

Novo Fies oferece a modalidade P-Fies para candidatos com renda familiar per capita entre 3 e 5 salários mínimos

Termina dia 30 prazo de renovação 
para contratos feitos até 2017
Contratos do Fies devem ser renovados a cada semestre; data limite foi 
prorrogada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Fies
mentos simplificados, sem altera-
ções no contrato, a renovação é for-
malizada a partir da validação do 
estudante no sistema. Quando há, 
no entanto, mudanças nas cláusu-
las do contrato, como mudança de 
fiador, por exemplo, o aluno preci-
sa levar a documentação compro-
batória ao agente financeiro, que 
é o Banco do Brasil ou a Caixa 
Econômica Federal, para finalizar 
a renovação.

Em 2018, o Fies foi reformula-
do e passou a vigorar o chamado 
Novo Fies. Os contratos firmados 
a partir desse ano têm prazos de-

Termina no próximo sábado, 
30, o prazo para que estudantes 
que têm contratos do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
firmados até o segundo semestre 
de 2017 renovem o financiamen-
to. O pedido de aditamento é feito 
inicialmente pelas instituições de 
ensino e, em seguida, os estudan-
tes devem validar as informações 
inseridas pelas faculdades no 
Sistema Informatizado do Fies 
(SisFies).  

Os contratos do Fies devem 
ser renovados a cada semestre. O 
prazo, que terminaria no dia 31 de 
outubro foi prorrogado pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), que é respon-
sável por esses contratos. 

No caso dos chamados adita-

finidos pela Caixa. O Novo Fies 
tem modalidades que variam de 
acordo com a renda familiar. A 
modalidade Fies juro zero é volta-
da para os candidatos com renda 
mensal familiar per capita de até 
três salários mínimos. Nesse caso, 
o financiamento mínimo é de 50% 
do curso, enquanto o limite máxi-
mo semestral é de R$ 42 mil e é 
bancado pelo governo.

Além do juro zero, o Novo Fies 
oferece a modalidade P-Fies para 
candidatos com renda familiar per 
capita entre 3 e 5 salários míni-
mos. Nesse caso, o financiamento 
é feito por condições definidas pelo 
agente financeiro operador de cré-
dito, que pode ser um banco priva-
do ou fundos constitucionais e de 
desenvolvimento.

 50%
DESTAQUE

financiamento mínimo para 
candidatos com renda familiar per 
capita de até três salários mínimos
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Sete dicas para 

economizar dinheiro

em compras online
Confira dicas importantes para realmente economizar dinheiro e evitar problemas em compras durante a Black Friday

A Black Friday 2019 
acontece na próxima sexta-
-feira, 29, e promete promo-
ções de diferentes tipos de 
produtos. Mas como saber 
se um item está realmente 
barato ou se um site é con-
fiável? É possível recorrer 
a diversos serviços, como 
comparadores de preços, 
plataformas de cupons e fer-
ramentas para evitar uma 
“Black Fraude”.

COMPARADORES DE PREÇO

Assim como em qualquer período do ano, a Black Friday pode 
apresentar produtos com preços diferentes nas lojas de e-commerce. 
Sendo assim, a melhor maneira de encontrar o valor mais baixo 
é conferindo quanto custa o item em diversas lojas com um 
comparativo de preços online.

A web oferece diversos sites e complementos para navegadores 
que fazem essa comparação automaticamente. Antes de decidir pela 
compra, consumidores podem acessar sites como TechTudo, JáCotei, 
Zoom, Reduza, Black Friday de Verdade e outros, nos quais vários 
anúncios de um mesmo produto são comparados e apresentados 
com seu histórico de preços. Há também alternativas de extensões 
para o navegador Google Chrome, como a Baixou Agora e o Mais 
Barato PROTESTE.

1 CUPONS DE DESCONTO

O consumidor pode recorrer a sites de cupons com descontos 
para produtos específicos ou para compras em lojas online. Mesmo 
no período da Black Friday, esses sites são aquecidos com diversas 
ofertas em formato de códigos que devem ser inseridos na página de 
compra de um item.

Na web, é possível encontrar diversas plataformas com cupons, 
entre elas, estão o Cuponation, Cuponeria, MeuCupom e Pelando. 
Vale lembrar que os descontos por cupons funcionam durante todo 
o ano. Sendo assim, plataformas desse tipo são uma alternativa para 
consumidores que desejam pagar barato quando precisam realizar 
uma compra emergencial ou que estejam fora de qualquer período 
de promoção do varejo brasileiro.

2

SITES COM CASHBACK

O sistema cashback é uma alternativa criada para estimular o 
consumidor a realizar compras online e receber parte do valor gasto 
de volta. As companhias que oferecem essa modalidade possuem 
parcerias com lojas online, de forma que é preciso se cadastrar nas 
empresas de cashback e buscar e-commerces filiados ao site ou 
aplicativo para efetivar as compras.

Nessa modalidade, parte do valor gasto é acumulado e pode 
ser resgatado para uma conta-corrente assim que um valor mínimo 
definido pela operadora — desde que um cartão de crédito esteja 
registrado para compras. Empresas como a Méliuz, Beblue, PicPay, 
Ame Digital e Cashback World são alternativas que oferecem 
aplicativos gratuitos para conferir descontos e gerenciar o dinheiro 
recuperado.

3

SIGA LOJAS E MARCAS

NAS REDES SOCIAIS

É comum que lojas online 

tenham páginas no Facebook, 

Instagram e Twitter, e usem 

esses portais para promover 

ofertas, principalmente em 

datas comemorativas como a 

Black Friday. Seguir suas marcas 

favoritas e lojas de e-commerce 

é uma estratégia inteligente para 

não deixar de visualizar ofertas 

assim que elas são lançadas.

5

INSCREVA-SE EM LISTAS DE E-MAILS

Receber muitos e-mails de ofertas é algo que incomoda a maioria 

das pessoas. Porém, o procedimento é recomendado para consumidores 

que buscam promoções surpresas e, principalmente, para acompanhar os 

descontos de uma loja durante a Black Friday. Além de ser utilizada por 

lojas tradicionais, a estratégia de marketing está presente em lojas online de 

menor expressão e que não contam com a mesma visibilidade das gigantes 

do mercado.
Claro que, se realizado em muitas lojas, o procedimento pode encher sua 

caixa de entrada com e-mails indesejados. No entanto, plataformas como 

o Gmail categorizam a caixa de entrada para que mensagens de marketing 

sejam agrupadas na aba “promoções”. Além disso, as inscrições de ofertas 

podem ser finalizadas facilmente a partir do corpo da mensagem, onde 

geralmente é adicionado um link para deixar de receber os informativos.

4

BUSQUE OFERTAS DURANTE TODA A
SEMANA QUE ANTECEDE A BLACK FRIDAY

Por mais que a Black Friday aconteça oficialmente apenas dia 
29 de novembro, muitas lojas online iniciam suas promoções antes 
da data. Algumas empresas fazem ofertas durante todo o mês de 
novembro, enquanto outras fazem promoções durante a semana 
que antecede o evento. Há casos, inclusive, em que os descontos 
continuam após a realização da Black Friday.

O consumidor, por sua vez, deve aproveitar ao máximo o período 
para realizar suas pesquisas e conferir os comparadores de preços 
para acompanhar os gráficos de ofertas. Algumas grandes lojas, por 
exemplo, preferem trabalhar apenas incentivando consumidores a se 
cadastrar para receber as ofertas lançadas no dia 29, já outras trazem 
promoções antecipadas com itens que não farão parte da Black Friday.

6 BLACK FRIDAY DE VERDADE
A plataforma Black Friday de Verdade é uma 

iniciativa que pode ajudar consumidores a aproveitar o 

que a data tem de melhor. A campanha lista diversos 

varejistas que assinaram um termo de compromisso 

em que se submetem a oferecer descontos reais. O site 

ainda permite resgatar cupons e visualizar anúncios das 

lojas parceiras.Além disso, a iniciativa conta com uma extensão que 

identifica o acesso em anúncios para oferecer outros 

preços do mesmo produto. Basta navegar normalmente 

na web e receber os alertas de preços que, em alguns 

casos, podem indicar ofertas com valores melhores em 

lojas que assinaram o termo de responsabilidade.

7
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Bom senso recomenda o 
cancelamento do Família Record

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Diante de tudo o que aconteceu, não há outra 

alternativa a não ser o cancelamento da gravação 
do “Família Record”, especial de fim de ano, mar-
cada para o próximo dia 9.

Não existe clima para isso.
Primeiro que o Gugu sempre foi uma pessoa 

muito presente, como apresentador em algumas 
ocasiões e com participação confirmada neste pró-
ximo.

E também porque houve um sorteio. Ninguém 
sabe, por ser secreto, quem receberia o seu presen-
te. 

O dele, sabemos agora, porque a própria Ticia-
ne Pinheiro acabou revelando nas redes sociais.

Chamar alguém para substituí-lo, alguém que 
até então não foi chamado, também será uma situ-
ação das mais constrangedoras.

Enfim, é uma opinião. Cabe a Record resolver.

SUBTRAÍDO
O SBT, e justo o SBT, ficou 

devendo, na cobertura jornalística 
de todos os acontecimentos que 
envolveram toda essa tragédia do 
Gugu.

Simples resultado do 
esvaziamento recentemente 
colocado em prática. E, por 
outra, uma rede de TV com 
essa importância, desligar a sua 
redação às 8h30 da noite não tem 
o menor sentido.

E SÓ MAIS ISSO
Juro, nunca vi, em toda 

minha vida, alguém com tantos 
“amigos de infância” como tinha 
o Gugu. Diante dos tantos que se 
apresentam e se insinuam, ele 
tinha que ter nascido umas cinco 
vezes.

Mas isso é o mínimo, diante de 
tantos exageros e inconvenientes.

LOUVÁVEL
O SBT, em respeito ao Gugu, 

ao longo desta semana não vai 
divulgar a sua audiência.

O momento, segundo a sua 
direção, é de respeito. Não de 
resultados.

IMPORTÂNCIA
A cobertura realizada 

em Lima, Flamengo e River, 
com mais de 70 profissionais 
envolvidos e a entrega deste 
trabalho, com pré e pós-jogo 
além da transmissão, uma vez 
mais, revelaram a importância 
e imprescindibilidade do Fox 
Sports.

Fundamental como canal 
esportivo, mercado de trabalho e 
para o telespectador esportivo.

CAMINHÃO DE MUDANÇA
A partir de hoje, terça, começa 

a migração de parte da equipe 
da CNN Brasil, do escritório 
provisório da alameda Santos 
para a sede principal, na avenida 
Paulista.

Uma etapa que deve se 
completar só em meados do mês 
que vem.

ORGANIZAÇÃO
Pela ordem dos trabalhos 

estabelecida, planeja-se que até o 
início de fevereiro, a CNN Brasil 
já estará com a sua equipe 100% 
completa.

Contando, inclusive, as praças 
de Brasília e Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO
Em “Salve-se Quem Puder”, 

a próxima novela das sete, como 
destacado por aqui, um furacão 
vai dar sinal de vida logo nos 
primeiros capítulos.

O detalhe é que tem uma 
equipe da Globo trabalhando 
em cima disso há quase um 
ano, movimentado cerca de 60 
profissionais.

OS DETALHES
Com a utilização da fotogra-

metria aérea, a equipe de efeitos 
visuais escaneou uma área de 154 
hectares em Cancún, no México, 
local da trama.

No total, 10 mil imagens 
foram registradas durante quatro 
dias para a reprodução da cidade 
em 3D nos Estúdios Globo.

ESTÁ VAGO
Na Band, ainda não tem nada 

decidido sobre o substituto de 
Patrício Diaz, o Pato, na direção 
de Conteúdo.

O profissional, como se sabe, 
tinha entre suas prioridades a 
implantação dos novos programas 
de Paola Carosella e Henrique 
Fogaça.  

n Como homenagem 
ao Fábio Barreto, o 
Canal Brasil está 
programando a exibição 
dos seus filmes...

n ... Amanhã, quarta, 
“O Quatrilho”, 0h15, foi 
escolhido para abrir a 
série.

n A Band já tinha 
Eleonora Paschoal e 
Patrícia Maldonado 
na cobertura do caso 
Gugu...

n ... Ainda assim 
deslocou a repórter 
Sonia Blota de São 
Francisco para Orlando 
para reforçar a equipe.

n “Jornal da Band” 

Bate-Rebate

Divulgação

CINEMA
Thaila Ayala, que tem investido cada vez mais no cinema, estará nesta terça-feira no Festival de 

Brasília apresentando o filme “Lamento”, dirigido por Diego Lopes.
Trabalho que mistura drama e suspense. Ela no papel de uma garota de programa que desaparece 

misteriosamente.
Lançamento previsto para fevereiro de 2020.

C´EST FINI
Globo marcou para o dia 7 de 
janeiro, após “Amor de Mãe”, 
a reapresentação de “O Auto 
da Compadecida”, em  quatro 

episódios, em comemoração aos 
20 anos de  sua primeira – e única – 

exibição na TV.
Detalhe: a produção voltará 

remasterizada e com a identidade 
visual do céu e inferno repaginada 

por computação gráfica e nova 
abertura. No elenco, entre outros, 

Selton Mello, como Chicó, e 
Matheus Nachtergaele, João Grilo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. 
Tchau!

deve receber 
novo pacote gráfico a 
partir do começo do ano 
que vem...

n... Mudanças que, 
oportunamente, irão se 
estender também a troca 
dos seus cenários.

nProfissionais da 
GloboNews começam a 
anunciar transferência 
para a CNN Brasil...

n...Uma produtora se 
desligou na semana 
passada do canal de 
notícias do Grupo Globo...

n... E um editor, que 
ainda está de férias na 
“GN”, já avisou que não 
volta.    
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O aplicativo de celular que 
permite aos estudantes emitirem 
a identidade estudantil digital 
foi lançado nesta segunda-feira 
(25), pelo Ministério da Educação 
(MEC). A ID Digital é gratuita e 
com ela estudantes da educação bá-
sica, tecnológica e superior podem 
pagar meia-entrada em shows, ci-
nema, teatro e outros eventos cul-
turais. O download do aplicativo já 
está disponível nas lojas virtuais.

O Brasil tem atualmente 56,9 
milhões de estudantes, público 
que pode se beneficiar do novo 
serviço. Para que os estudantes 
consigam emitir a identidade es-
tudantil as instituições de ensino 
devem enviar os dados dos matri-
culados para o Sistema Educacio-

nal Brasileiro (SEB), gerido pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP). Serão informa-
dos CPF, data de nascimento, 
curso e matrícula.

 “Quem não estiver cadastrado 
é muito simples, basta pedir a sua 
escola, a sua faculdade que entre 
no MEC, pela internet, e a gente 
consegue cadastrar a instituição e 
rapidamente o aluno pode tirar sua 
carteirinha”, disse o ministro da 
Educação, Abraham Weintraub.

Até agora, a carteirinha estu-
dantil era apenas impressa e emi-
tida por instituições estudantis ao 
custo de R$ 35. Uma medida provi-
sória permitiu que o Ministério da 
Educação também passe a emitir o 

documento, oferecendo mais uma 
alternativa aos estudantes. O cus-
to de cada ID Estudantil para o 
governo será de R$ 0,15.

O MEC reuniu em no site www.
idestudantil.mec.gov.br/ as infor-
mações sobre o documento digital 
e tutorial explicando como obtê-lo. 

SEGURANÇA
Para MEC, documento digital 

dará mais segurança e transparên-
cia à emissão e uso do documento 
de identificação estudantil, evitan-
do fraudes. No processo de identifi-
cação, os estudantes de 18 anos ou 
mais devem tirar uma foto tanto do 
próprio rosto quanto da carteira de 
motorista ou da carteira de identi-
dade para comparação. Download do aplicativo já está disponível em todas as lojas virtuais para download

Estudantes já podem baixar aplicativo 
e emitir identidade estudantil digital
ID Digital é gratuita e com ela estudantes podem pagar meia-entrada em shows, cinema, teatro e outros eventos culturais; 
download do aplicativo já está disponível nas lojas virtuais, e, para MEC, documento dará mais segurança e transparência

Educação

Divulgação/MEC 
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Os usuários do Uber já 
puderam observar ontem 
uma mudança na platafor-
ma: o Uber Comfort substi-
tuiu o Uber Select. A nova 
categoria inclui apenas mo-
delos mais recentes de carro, 
e permite que o passageiro 
configure preferências para 
temperatura e conversa, in-
cluindo a opção “prefiro via-
jar em silêncio”. As viagens 
terão preço, em média, 30% 
maior do que no UberX.

A categoria Uber Com-
fort opera nos EUA e Ca-
nadá desde agosto. Ele tem 
três diferenciais em relação 
ao UberX: os carros são 
mais espaçosos e mais re-
centes — incluindo modelos 
a partir de 2012, 2013 ou 
2015 dependendo da cidade. 
Além disso, os motoristas do 
Comfort deverão atender a 
alguns requisitos: mínimo 
de 100 viagens pela Uber 
e nota mínima de 4,85 (ou 
4,80 em algumas cidades).

O passageiro ainda pode 
escolher a opção “prefiro via-
jar em silêncio” para que o 
motorista não puxe assunto. 
Há também as opções “pre-
firo conversar” e “sem prefe-
rência”. No caso da tempe-
ratura, você pode escolher 
entre “amena”, “ambiente”, 
“fria” ou “aquecedor”.

A Uber explica que os 
motoristas escolhem se re-
ceberão pedidos de usuários 
que querem (ou não) conver-
sar. “Este produto vem como 
mais uma inovação da Uber 
para atender a demandas es-
pecíficas que identificamos”, 
afirma Claudia Woods, di-
retora geral da empresa no 
Brasil, em comunicado.

É possível pagar por via-
gens do Uber Comfort em 
dinheiro, cartão de crédito, 
PayPal, débito via aplicativo 
ou Uber Cash.

Uber Comfort chega 
ao Brasil com opção 
de motorista que 
não puxa assunto

Transporte

Serviço está disponível em Natal

Reprodução

PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ANA MARIA FRANKL DE ALDATZ - ME, CNPJ: 14.230.937/0001-68, torna Público que recebeu 
do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRAN-
DE DO NORTE-IDEMA a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, de N° 2018-127517/TEC/LI-0059, 
com validade até 08/11/2023, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município 
de Macau-RN.

Ana Maria Frankl de Aldatz
Administradora

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VILA RIO GRANDE DO NORTE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ 
29.320.977/0001-78, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação, com prazo de validade 
até 20 de fevereiro de 2023 em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Rio Grande do Norte 
II, localizado em Vila Rio Grande do Norte, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A. G. DA COSTA JUNIOR ME, CNPJ: 06.152.104/0001-06, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO 
com validade até 04/04/2021 para a atividade Beneficiamento de Sal Marinho, localizado na ROD 
RN 12, KM 01, S/N – Centro, Grossos/RN.

ALDECI GOMES DA COSTA JUNIOR
Proprietário

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S/A, CNPJ: 20.809.373/0001-15, Torna público que está rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação, Nº2018-119340/TEC/RLO-0132 com prazo de validade até 
09/11/2025 referente a Indústria de Produção de Aguardente e Etanol em uma área construída de 4650 
m² Localizada na Fazenda Limoeiro, Zona Rural, Município de Ceara-Mirim/RN.

Everardo Ferreira Telles
Diretor Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

EMAÚS INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 09.238.256/0001-06, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de instalação N° 2019-136721/TEC/LI-0064, com prazo de validade até 18/11/2023, em favor do em-
preendimento Subcondomínio A do Projeto Urbanístico Harmonia, localizado na Avenida Aeroporto 
Salgado Filho, S/N, bairro Emaús, no município de Parnamirim/RN.

Felipe de Araújo
Administrador 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

IRACI LOPES DA SILVEIRA ME, CNPJ: 03.242.076/0001-11, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS com vali-
dade até 17/11/2025 para Fabricação de Saneantes, localizada na Rua: Joaquim Nabuco, 208 – Alto 
da Conceição, Mossoró/RN.

IRACI LOPES DA SILVEIRA NASCIMENTO
Proprietária

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

SM GERACAO DE ENERGIA EOLICA SA., inscrita no CNPJ: 13.783.102/0001-72, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Operação (LO) 2019136329/TEC/LO-0170 para o Parque Eólico União dos Ventos 
15, localizado na zona rural entre os municípios de Touros/RN e São Miguel do Gostoso/RN.

Carlos Eduardo N. Z. M. de Campos
Gerente de Projetos

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VILA RIO GRANDE DO NORTE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ 
29.401.264/0001-39, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação, com prazo de validade 
até 20 de fevereiro de 2023 em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Rio Grande do Norte 
I, localizado em Vila Rio Grande do Norte, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VILA SERGIPE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ 29.330.011/0001-11, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação, com prazo de validade até 18 de janeiro de 
2023 em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Sergipe I, localizado em Vila Sergipe, Zona 
Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

ST ROCHAS BRASILEIRAS LTDA CNPJ: 03.092.329/0001-86, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada – LS Nº 2019-135090/TEC/LS-0188, para extração mineral de GABRO 
numa área de 1,74 (há) localizada no Sitio Bom Descanso, zona rural no Município de Currais 
Novos/RN. 

ST ROCHAS BRASILEIRAS LTDA 
Requerente/Proprietário PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

KL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CNPJ: 10.731.505/0001-80, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS, para extração mineral de SAIBRO 
numa área de 5,00 (há) localizada , zona rural no Município de Serra do Mel/RN. 

KL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA – LP

A  MINERAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,  CNPJ: 05.686.604/0003-19, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Previa - LP, para extração mineral de GRANITO, numa área de 3,0 (há) 
localizada no Loteamento Ferreiro Torto, Sítio Santa Tereza, Zona Industrial , CEP: 59.280-000, 
Macaíba/RN.

José Pedro de França Horto
Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NORTHFISH LTDA. - ME, CNPJ: 09.269.777/0001-20, torna Público que requereu ao INSTITU-
TO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NOR-
TE-IDEMA a LICENÇA de OPERAÇÃO-LO, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado 
no Município de Mossoró-RN.

Victor André Drummond da Silva
Sócio-administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A  MINERAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,  CNPJ: 05.686.604/0003-19, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação, com o prazo de validade até 11/11/2021, em favor do em-
preendimento , para Extração Mineral de Granito com volume de 1.500 m³/mês em uma área de 6,46 
hectares, localizada em Rod.BR 304-KM 300, Granja Ferreiro Torto, S/N, Zona Rural, Macaíba/RN.

José Pedro de França Horto
Administrador  

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE PARNAMIRIM 

Rua Sub-Oficial Farias, 280, Monte Castelo - CEP 59146-200 - Parnamirim/RN - Telefone 3645 1823. 
Marta Suzi Peixoto Paiva Linard Juíza de Direito em Substituição Legal Orleani Maria Bentes Ladislao Fulco 

Chefe de Secretaria 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias 
Processo: 0803945-88.2017.8.20.5124  -    Ação: USUCAPIÃO (49) 
Autor:       PARK EMPRESA LTDA  -           Réu: GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 
CITANDOS: Eventuais interessados ausentes incertos e desconhecidos. 
 
DESCRIÇÃO DO(S) IMÓVEL(EIS):"lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 da quadra “01”, 
situados na rua projetada, integrante do loteamento Novo Horizonte II, no município de Parnamirim/RN, medindo 6.027, m² 
(seis mil e vinte e sete metros quadrados) de superfície, limitando-se ao norte com rua projetada, com 216,00 metros, ao sul 
com imóvel de propriedade da empresa Nossa Senhora Aparecida LTDA., com 214,50m, a leste com a BR 304 com 29,00m 
e ao oeste com rua projetada  , com  27,00m”.  “lotes  108, 109, 110,  111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124 e 125 da Quadra 06 situados na rua projetada, integrante do loteamento Novo Horizonte II, no município de 
Parnamirim/RN, medindo 6.487, m² (seis mil quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados) de superfície, limitando-se ao 
norte com rua projetada, com 260,00m, ao sul com imóvel de propriedade da empresa Nossa Senhora Aparecida LTDA., 
com 260,00m, a leste com rua Projetada, com 26,00m e ao oeste com rua projetada , com 23,09m”.  “lotes  126,  127, 128,  
129,  130,  131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 e 138 da Quadra 07 situados na rua projetada, integrante do loteamento Novo 
Horizonte II, no município de Parnamirim/RN, medindo 5.913, m² (cinco mil novecentos e treze metros quadrados) de 
superfície, limitando-se ao norte com rua projetada, com 270,00m, ao sul com imóvel de propriedade da empresa Nossa 
Senhora Aparecida LTDA., com 270,00m, a leste com rua Projetada, com 23,80m e ao oeste com rua projetada, com 20,00m". 
OBJETO: CONTESTAR(EM) a ação em referência, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do 
término da fluência do prazo deste edital, que é de 20 (vinte) dias, sob pena de revelia. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir- se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que 
a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), 
poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço, utilizando o código 
17050309323857900000009726633https://pje.tjrn.jus.br/pj e1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, sendo 
considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. 
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a juntada de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado 
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de 
arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf" 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expedi o presente edital, que será 
publicado, às expensas da parte autora, no Diário da Justiça Eletrônico, em jornal local de grande circulação e afixado no 
lugar de costume, tudo na forma da lei. Eu, Beatriz Hanany Sá de Sant'Anna, estagiária de direito, digitei. 

PARNAMIRIM/RN, 27 de junho de 2019. 

 
Juliana de Oliveira Cartaxo Fernandes Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06 

 
 

 

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
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Correspondência entregue
com recibo para assinar

Da cor da 
violeta (pl.)

Ataque
histérico

(pop.)

Divisão
do mês 

Peça para 
trancar (pl.)

Ajuda;
auxílio
O "eu"
oblíquo

1, em
romanos
Camufla
o anzol

Acusar;
delatar

Macarrão
e lasanha

Alguns;
certos

Band-(?),
curativo

O astro
diurno 

Filtros do
sangue

Atalho
(Inform.)
Bebida
cubana

Shopping
center

Repetição de sons
Ave corredora dos
campos e cerrados

Ser
fantástico
do mundo
das fadas

De que
forma?

A mulher
que rouba

Carbono
(símbolo)
Os sinais

( )

Medida
agrária

Assim, em
espanhol

Fenômeno
que ante-

cede o
trovão

Sílaba de
"rombo" 

Fluido de
isqueiros

Cobrar
imposto
sobre

Atmosfera

"(?) Mer-
cenários",

filme

3/aid — así. 4/demi — piti. 6/chaves. 10/parênteses.

HORÓSCOPO

Seu otimismo será contagiante e isso 
já é meio caminho andado, inclusive no 
trabalho. Dedique-se mais aos estudos 
ou troque experiências com os colegas. 
Paixão à distância estará protegida.

Você terá facilidade para expressar 
suas ideias e convencer os outros. 
Explore essa habilidade para se 
destacar no trabalho. O diálogo será 
a melhor maneira de tocar o coração 
do par.

Reviravoltas podem marcar o 
trabalho nesta terça. Aproveite 
o astral para se livrar dos maus 
hábitos. A atração física esquenta as 
coisas na paquera ou nos momentos 
de intimidade com o par.

O dinheiro pode concentrar boa parte 
da sua atenção nesta terça e há 
chance de fechar um bom negócio 
ou conseguir uma renda extra. 
Excesso de apego pode incomodar na 
convivência com o par.

Priorize as tarefas que dependem da 
colaboração de outras pessoas, já 
que elas devem correr melhor. Bom 
momento para firmar parcerias ou 
sociedade. Seu jeito mais carinhoso 
anima a vida conjugal. 

O excesso de confiança pode se 
transformar em uma armadilha, por 
isso, mantenha os pés no chão e 
não se arrisque demais. Cuide mais 
da saúde. 

Vai sobrar disposição para mergulhar 
no trabalho e encarar as tarefas com 
seriedade. A saúde também pede 
um pouco mais de disciplina da sua 
parte. Terá que ceder um pouco ao 
seu par na relação. 

Agir com discrição no trabalho ajuda 
a afastar as pessoas intrometidas. 
Adie qualquer decisão importante para 
um momento mais favorável. Se tem 
compromisso, não esconda nada.

O momento é favorável para se 
dedicar mais a tarefas que exigem 
criatividade ou colaboração de 
colegas. Faça uma fezinha. Seu 
carisma estará irresistível e você vai 
arrasar na conquista!

Tudo indica que irá se importar com 
o bem-estar dos outros. No trabalho, 
o companheirismo pode melhorar o 
entrosamento com os colegas. Você e a 
sua cara-metade estarão mais próximo.

A família pode exigir um pouco 
mais de atenção da sua parte, mas 
também estará ao seu lado para o 
que precisar. Assuntos de rotina ou 
ligados à família podem marcar os 
momentos a dois.

Para dar conta do serviço, redobre a 
atenção. Será preciso cuidar melhor 
do corpo se quiser exibir uma boa 
aparência. Interesses em comum 
podem fortalecer a vida a dois, mas 
espante a rotina.

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

Lurdes apoia Magno. Raul e Estela ficam juntos durante o voo. Raul anuncia a Lídia que Álvaro 
apresentará a nova namorada. Lídia pede que Érica a acompanhe na viagem com o marido. Thelma 
explica a Danilo por que não venderá o restaurante da família. Vitória comenta com Miranda e Natália 
que acredita que Paulo tenha uma amante. Vitória lamenta a falta de um filho. Lurdes sonda o local do 
acidente e tranquiliza Magno. Camila conhece seus novos alunos, e acaba passando por um tiroteio. 
Álvaro paga Vitória com dinheiro ilícito, e a advogada se incomoda.

AMOR DE MÃE

Marion afirma a Alfredo que ainda gosta de Júlio. Alfredo rejeita Neli. Justina revela a Olga que tem medo 
de ouvir fantasmas à noite. Natália pressiona Almeida sobre Clotilde. Neli garante a Marion que Alfredo 
é apaixonado por ela. Genu pensa em falar com Lola sobre o namoro de seus filhos. Lola encontra 
Marion e Júlio se desespera ao ver que as duas se conhecem. Karine incentiva Soraia a mudar o visual 
para chamar a atenção de Julinho. Alfredo conversa com Júlio sobre Marion. Zeca se surpreende com o 
estado da igreja que deverá pintar. Carlos pede que Júlio respeite seu período de repouso.

ÉRAMOS SEIS

Mário deixa Nana abalada ao afirmar que está com Silvana e não pode magoá-la. Alberto 
nega gostar de Paloma, quando Vera insinua que o empresário está apaixonado pela 
costureira. Isadora/Marcela ameaça deixar a terapia se Diogo não pagá-la por seus serviços. 
Yuri aluga o quarto na casa de Gisele. Alice sugere a Waguinho que volte para a escola. Fábio 
se apresenta a Nana como irmão de Felipe e avisa que sabe que o editor foi assassinado.

Com Roger no comando na O11O, Sérgio teme pelo seu emprego. Poliana conta para 
Luisa o que viu no quarto de Ester. Marcelo promete se esforçar para tirar Poliana da casa 
de OTTO. Ruth decide interromper a busca ao seu sobrinho. Luisa entra no quarto de 
Ester, Pendleton a encontra. Gleyce e Lindomar temem que as máquinas que Pendleton 
trouxe para a escola os substituam. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O técnico Mano Menezes, do 
Palmeiras, vai passar a acompa-
nhar mais de perto o atacante poti-
guar Gabriel Veron, de 17 anos. O 
garoto se apresentou nesta segun-
da-feira, 25, na Academia de Fu-
tebol e passará nos próximos dias 
a treinar com o elenco principal, 
para iniciar o processo de adapta-
ção e integração ao time, que será 
concretizado no começo de 2020.

Destaque das categorias de 
base do clube, Veron se destacou 
neste mês na conquista do Mundial 
sub-17 da Seleção Brasileira, ao ser 
escolhido pela Fifa como o craque 
do torneio. Além disso, o jogador, 
natural de Assu (RN), comemorou 
no último fim de semana o título 
do Campeonato Paulista sub-20, 
diante do Red Bull. O atacante 
marcou duas vezes na vitória por 3 
a 0 em Bragança Paulista (SP).

Na manhã desta segunda-feira 
o jogador esteve na Academia de 

Futebol e participou do trabalho 
regenerativo junto com o time 
profissional, que no domingo per-
deu por 2 a 1 para o Grêmio, pelo 
Campeonato Brasileiro. Já a partir 
desta terça-feira, 26, o garoto passa 
a trabalhar junto com os demais, 
com possibilidade de ser utilizado 
por Mano nos quatro compromis-
sos restantes da temporada.

Além da equipe principal, Ve-
ron, que está há dois anos no Pal-
meiras, vai integrar o time da base 
em alguns compromissos restantes 
em 2019. Na semana passada o jo-
gador renovou contrato com o clube 
até 2024, com uma multa rescisó-
ria ajustada para R$ 279 milhões. 

Junto com Veron, o clube pro-
mete utilizar mais revelações da 
base. Estão previstas as presen-
ças do lateral-esquerdo Esteves, 
os volantes Patrick de Paula e 
Gabriel Menino, o atacante An-
gulo, entre outros.

Gabriel Veron passa a treinar 
com profissionais do Palmeiras

Talento

Jogador potiguar renovou contrato com o clube na 
semana passada, com uma multa de R$ 279 milhões

Craque com o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, assinou renovação

Cesar Greco / Palmeiras

Presidente do Sport afirma
que vai processar Flamengo

Título de 1987

O título da Copa União de 
1987 voltou a ser polêmica nes-
ta segunda-feira, dia seguinte à 
conquista do Campeonato Brasi-
leiro de 2019 pelo Flamengo. Isso 
porque o clube rubro-negro se 
considera hepta, mas o Superior 
Tribunal de Justiça (STF) deter-
minou que o Sport foi o campeão 
de 1987. O presidente do Sport, 
Milton Bivar, disse que entrará 
na Justiça contra o Flamengo.

“Esse negócio do Flamengo... 
Há 32 anos que fomos campeões 
e o Flamengo fica querendo dizer 
que é dele. Eu não preciso dizer. E 
não será porque o Flamengo vem 
todo ano com essa historinha que 
eu vou precisar dizer. Todo ano 
tem algo e isso terá que parar”, 

afirmou Bivar. “Eles podem falar 
o que quiserem, mas o único cam-
peão é o Sport. Quem é campeão 
não precisa estar todos os anos 
provando que é não”, acrescentou.

Em 1987, o Flamengo venceu 
a Copa União, que tinha os maio-
res times do País - competição que 
acabou sendo organizada sem a 
CBF, que passava por uma crise 
financeira. Mas a confederação 
mandou que se jogasse um due-
lo semifinal com Inter (segundo 
colocado), Sport e Guarani (que 
venceram o Módulo Amarelo, um 
torneio sem os grandes).

No entanto, Flamengo e Inter 
se negaram a disputar os duelos. 
Assim, o Sport venceu o Guarani 
e acabou considerado campeão.
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Os estudantes Luiz Jardel 
Ferreira de Lima e Guilherme 
Augusto dos Santos conquistaram 
as medalhas de ouro e bronze res-
pectivamente, nas Paralimpíadas 
Escolares de 2019 disputadas em 
São Paulo. Jardel, morador do 
Loteamento Esperança, conquis-
tou a prova de 100 metros rasos e 
quebrou o recorde da competição, 
realizando a prova em 13 segundos 
e 29 centésimos. O recorde anterior 
era de 15 segundos.

Guilherme, morador da comu-
nidade quilombola Capoeiras, ficou 
em terceiro lugar na disputa dos 
75 metros rasos. Os professores 
Paulo César e Flávio Leandro es-
tão acompanhando os estudantes 
na competição que segue até o dia 
23 de novembro na capital paulis-
ta. Os jovens ainda disputam as 
provas de salto em distância, 250 
metros rasos (Guilherme) e 400 
metros rasos (Jardel).

Promovida pelo Comitê Para-
límpico Brasileiro, as Paralimpí-
adas têm como objetivo estimular 
a participação dos estudantes com 
deficiência física, visual e intelectu-
al em atividades esportivas de to-
das as escolas brasileiras. Guilher-
me é atleta da Vila Olímpica. Maior 
complexo poliesportivo do Rio 

Jardeu Ferreira de Lima (à esquerda) quebrou recorde da competição; Guilherme ficou em terceiro na disputa dos 75 metros 

Estudantes de Macaíba conquistam 
medalhas nas Paralimpíadas Escolares
Um dos ateltas levou ouro na prova de 100 metros rasos e quebrou o recorde da competição, 
realizando a prova em 13 segundos e 29 centésimos. O recorde anterior era de 15 segundos

Vitória

Secom/Macaíba

Grande do Norte, a Vila Olímpica 
de Macaíba conta com uma série 
de espaços de promoção de esporte, 
cultura, artes, educação e lazer.

O local abriga um complexo 
educacional, onde são ministradas 

aulas de tênis de mesa, xadrez, 
ginástica rítmica, luta olímpica 
e karatê; três campos de futebol; 
duas quadras de futebol society; 
seis quadras de vôlei de areia e 
futevôlei; quatro quadras de beach 

soccer; três quadras poliesporti-
vas; uma pista de atletismo; duas 
quadras de tênis e um ginásio de 
ginástica artística; além de seis 
espaços com 144m² para práticas 
artístico-culturais.

O título do Flamengo na Copa 
Libertadores surpreendentemen-
te trouxe motivos de alegria para 
o Vasco. Ao conquistar o troféu, o 
rival rubro-negro ampliou a zona 
de classificação à competição sul-
-americana de 2020, transforman-
do o G-7 do Brasileirão em G-8 E 
o lateral-direito Yago Pikachu não 
esconde que a equipe de São Janu-
ário segue com esperança de obter 
a tão sonhada classificação.

“Sinceramente, é o que a gente 
espera. Já ficamos mais próximos 
do G-7, desperdiçamos uma ótima 
oportunidade nesse último jogo 
que tivemos dentro de casa diante 
do Goiás. Matematicamente ainda 
temos chance e vamos tentar so-
mar o máximo de pontos possível 
para tentar essa classificação”, dis-
se Pikachu, nesta segunda-feira.

No momento, o Vasco ocupa 
a 11ª posição da tabela, com 44 
pontos, seis abaixo do Corinthians, 
atual oitavo colocado. Pela situa-
ção atual do campeonato, o time 
paulista está garantindo sua vaga 
na Libertadores em razão da am-
pliação do G-6. A zona de classifi-
cação aumentou por causa do Fla-
mengo e também do Athletico-PR, 

com vaga automática por causa do 
título da Copa do Brasil - é o atual 
5º colocado.

Para Pikachu, a esperança 
segue em alta, mesmo depois do 
duro tropeço no Goiás, quando o 
time empatou por 1 a 1 após mar-
car gol contra, pela 33ª rodada. 
“Sabemos que a distância é curta, 
não podemos mais ter esse tipo de 
erro. Lamentamos muito esse gol 
contra, do modo como foi, porque 
poderíamos estar numa situação 
bem mais confortável dentro da 
tabela. Temos que trabalhar para 
que esses erros não se repitam”, 
pregou.

O lateral concedeu a entrevista 
após um treino sem a presença do 
técnico Vanderlei Luxemburgo. 
O auxiliar Mauricio Copertino 
substituiu o treinador, que iniciou 

tratamento de um câncer de pele 
no rosto.

Luxemburgo ainda não reve-
lou publicamente nenhum detalhe 
sobre sua condição de saúde. O 
Vasco também não se pronunciou 
sobre a eventual ausência do téc-
nico em treinos e jogos nesta reta 
final da temporada.

Pikachu, por sua vez, disse que 
Luxemburgo se ausentará em “um 
ou dois jogos” e afirmou torcer pela 
renovação do contrato do treinador 
para 2020. “Ele vai se ausentar um 
pouco de um ou dois jogos para es-
tar 100%. Tomara que ele fique, a 
gente ainda não sabe se acertou a 
permanência par ao ano que vem. 
Mas espero que ele fique e esteja 
bem recuperado para que 2020 se-
ja um ano de felicidade para todos 
nós.”

A esperança de Pikachu segue em alta 

Após treino, Pikachu diz acreditar na 
Libertadores: “É o que a gente espera” 

Planos

Divulgação

Se depender da Agência 
Mundial Antidoping (Wada, 
na sigla em inglês), a Rússia 
cumprirá mais quatro anos 
de suspensão e seus atle-
tas deverão competir sob 
bandeira neutra nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020 e 
nas próximas grandes com-
petições. Nesta segunda-fei-
ra, o Comitê de Compliance 
da Wada, um dos principais 
painéis da entidade, sugeriu 
medidas drásticas contra o 
esporte russo.

Uma delas é proibir o pa-
ís de sediar grandes eventos 
do esporte por quatro anos, 
mesmo período em que os 
atletas da Rússia não pode-
riam defender a bandeira do 
país nas competições, como 
aconteceu com os esportis-
tas do atletismo nos Jogos 
Olímpicos do Rio, em 2016. 
Estas recomendações ainda 
serão avaliadas pelo Comitê 
Executivo no dia 9 de de-
zembro.

A decisão preliminar da 
Wada é resultado da uma 
longa investigação sobre os 
dados do laboratório russo 
responsável pela análise 
de todos os casos do país. A 
análise detalhada de todas 
as informações do local fazia 
parte de acordo para liberar 
a Rússia, principalmente 
o atletismo, para disputar 
normalmente todas as com-
petições. De acordo com a 
Wada, dados de centenas de 
casos positivos foram apaga-
dos.

A Rússia foi oficialmente 
banida dos Jogos Olímpicos 
de Inverno de 2018, dis-
putados em Pyeongchang, 
na Coreia do Sul. Mas o 
Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) permitiu ao 
país enviar 168 atletas ao 
grande evento sob o nome 
de “Atletas Olímpicos da 
Rússia”. Nesta lista, por de-
cisão da entidade, não havia 
esportistas com histórico de 
doping no currículo ou mes-
mo com suspeita de envolvi-
mento nos casos sistemáti-
cos denunciados desde 2015.

Esse sistema poderá ser 
reproduzido pelos próximos 
quatro anos se as propostas 
do painel foram aprovadas. 
A Rússia, assim, não seria 
representada formalmen-
te tanto em Tóquio-2020 
quanto nos Jogos Olímpicos 
de Inverno de Pequim, em 
2022, além dos Mundiais de 
diversas modalidades.

Painel da Wada 
sugere suspensão 
de 4 anos de 
atletas russos

Antidoping 


