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 Libertadores 12 Flamengo massacra o Grêmio no Maracanã pela partida de volta da semifinal e garante vaga na decisão do torneio 
contra o River Plate, da Argentina; Gabigol marcou duas vezes, com Bruno Henrique, Pablo Marí e Rodrigo Caio completando o placar

No RN, mortes por câncer de mama 
aumentaram 55% na última década

Saúde 08

Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2017, foram 1.697 óbitos relacionados com a doença. Levantamento 
aponta para uma média de 17 mortes por mês. câncer de mama é o segundo tipo que mais acomete as brasileiras

Fotos: Alexandre Vidal e Paula Reis / Flamengo 

Adepol sugere 
projetos para área
de segurança pública
Presidente da Associação, 
Paoulla Maués (foto), defende 
investimentos na inteligência

Delegados 10

Anotou 
a placa?
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SEM SENTIDO I
Não vem 

pegando 
bem para 
o deputado 
Nélter Queiroz 
(MDB) a 
defesa de 
um aumento de quase 17% 
para todas as categorias 
do funcionalismo Estado. 
Nélter agora tem o apoio dos 
sindicatos, mas até o fim do 
ano passado apoiava a gestão 
do governador Robinson Faria, 
que deixou quatro salários 
atrasados. Como hoje Nelter 
não vem conseguindo todos 
os pleitos junto ao governo 
Fátima Bezerra, então resolveu 
tumultuar.

SEM SENTIDO II
Segundo as previsões da 

Secretaria de Planejamento 
e Finanças, se a proposta de 
Nélter Queiroz prevalecesse, o 
impacto nas contas do Estado 
seria superior a R$ 1 bilhão, o 
que equivaleria a aprofundar 
o déficit existente hoje nas 
finanças.

3 A 1
Último a 

se pronunciar 
na sessão 
de ontem 
do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o 
ministro Luís Roberto Barroso 

As eleições suplementares em Ceará-Mirim, quinto 
maior colégio eleitoral do Estado, aguardam novos 
capítulos. Na semana passada, o prefeito interino 

Ronaldo Venâncio (PV) teve o nome homologado numa 
convenção bastante prestigiada.

Nesta semana, o ex-vereador Júlio César (PSD) vai homo-
logar seu nome para a disputa. Será a terceira vez em que ele 
será candidato. Em 2012 e 2016, perdeu para os ex-prefeitos 
Antônio Peixoto e Marconi Barreto, que acabou cassado agora. 

Outros nomes também terão suas candidaturas homo-
logadas esta semana, como o ex-vereador Irmão Heriberto 
(Solidariedade), que em 2016 foi o vice na chapa de Júlio 
César. O candidato do Solidariedade é filho do vereador 
Irmão Carlos, que tem influência no distrito de Coqueiros.

Já Marcílio Dantas (PDT) corre por fora. Ele fará nesta 
quinta-feira, 24, sua convenção na Câmara Municipal. Ele 
é pai do vereador Marcílio Júnior (PSB). A polarização tem 
sido entre Ronaldo Venâncio e Júlio César.

Ainda falando sobre a eleição de Ceará-Mirim, o ex-secre-
tário Carlos Filho não teve o apoio do Republicanos para ser 
candidato. Ele seria o nome do ex-prefeito Marconi Barreto 
(PHS), que foi cassado por abuso de poder . Marconi deixou 
um rombo de R$ 20 milhões na Prefeitura de Ceará-Mirim e, 
segundo as pesquisas, saiu com uma rejeição de quase 80%.

Polarização
em Ceará-Mirim

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

A ideia de que programas 
sociais não passam de 
esmolas que drenam 

os cofres do País e que a 
população abaixo da linha de 
pobreza poderia ser mais bem 
ajudada se tivesse empregos 
encerra em si uma falácia que 
necessita de reparo.

Programas como o Bolsa 
Família, criado originalmente 
com outro nome no governo 
FHC, mas ampliado na era 
Lula, só perdeu sua real 
importância ao ser usado como 
argumento eleitoral do PT. 
Fora disso, auxiliar pobres 
a sobreviver não deveria ser 
encarado com concessão de 

governos.
Em especial neste Estado 

brasileiro, em que os privilégios 
criaram elites endinheiradas, 
a despeito do que elas fizeram 
de bom ou mau para o País, os 
programas são a forma possível 
de fazer alguma renda circular, 
criando importantes bolsões de 
descompressão social.

De fato, graças a eles, 
durante os governos FHC, Lula 
e Dilma, não se viram mais as 
hordas de retirantes migrando 
de pau de arara para São 
Paulo, e sim de ônibus. E os 
saques tão comuns no interior 
nordestino desapareceram.

Alguém dirá que isso não 

passou de uma maquiagem 
da realidade, o que não seria 
inteiramente uma inverdade, 
mas o fato é que os governos 
existem exatamente para 
proteger suas populações, 
criando políticas sociais 
efetivas para tanto.

Isso não significa que o 

Estado se transforme em 
acionista de empresas e 
monopolista em segmentos da 
economia – o que, infelizmente, 
ainda acontece.

Significa, sim, que precisa 
concentrar suas energias para 
proteger (regular) a sociedade 
de excessos e ilegalidades 
oriundas da própria natureza 
do capitalismo.

Zelar pela segurança 
jurídica e prover os meios para 
que as pessoas possam aspirar 
conquistas, dentro dos limites 
do que eles queiram e desejem 
produzir, é legítimo, mas não é 
só isso.

Hoje, o trabalho passa 

por mudanças dramáticas e 
rápidas. Tratar com descaso as 
populações mais vulneráveis e 
boa parte da classe média, que 
não acompanha essa dinâmica 
por uma série de razões, é 
simplificar o debate, torná-lo 
pueril.

As políticas sociais são 
um poderoso bálsamo nas 
sociedades modernas, pois 
reconhecem, ratificam por assim 
dizer, a natureza humana 
daqueles milhares de pessoas 
pobres, que sempre existiram e 
sempre existirão no mundo.

Desde que direcionados 
a quem realmente precisa, é 
claro.

A importância do bálsamo social

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

votou a favor do entendimento 
da Corte que autoriza a prisão 
após a condenação em segunda 
instância da Justiça. Até o 
momento, o placar do julgamento 
está em 3 votos a 1 a favor da 
medida. Após a manifestação do 
ministro, a sessão foi suspensa e 
será retomada nesta quinta.

VICE-LÍDER
O 

deputado 
federal 
potiguar 
General 
Girão foi 
indicado pelo novo líder do PSL 
na Câmara, Eduardo Bolsonaro, 

para ser um dos vice-líderes 
do partido. Pelo Twitter, o 
parlamentar agradeceu a 
deferência. “Prometo continuar 
firme com o propósito de ajudar o 
nosso presidente Jair Bolsonaro 
a construir um país mais 
justo e próspero para todos os 
brasileiros”, escreveu.

MELHOR
VENDER TUDO

O 
deputado 
estadual José 
Dias (PSDB) 
não bota fé 
na proposta 
do governo de abrir o capital 
da Caern. Segundo ele, que 
é defensor da privatização, 
ninguém vai querer ser sócio do 
Governo do Estado.

ADESÃO À PREVIDÊNCIA
A proposta paralela que altera 

alguns pontos da reforma da 
Previdência prevê a possibilidade 
de Estados e municípios aderirem 
às novas regras de aposentadoria 
e pensão no País, mas inclui 
também a possibilidade de essa 
adesão ser revogada.

A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR
Na avaliação do deputado 

estadual Coronel Azevedo 
(PSC), é justa a reivindicação 
de policiais civis por um projeto 
de lei de reestruturação das 
carreiras. O parlamentar, 

contudo, alerta que a 
discrepância salarial entre os 
militares é bem maior, daí ele 
ter encampado os protestos pelo 
aumento salarial para policiais e 
bombeiros militares que tramita 
na Assembleia.

SEGREDO REVELADO
Paulo Coelho usou suas redes 

sociais para se manifestar sobre 
uma nova polêmica envolvendo 
sua relação com Raul Seixas. 
Uma biografia do cantor sugere 
que Raul entregou Coelho para 
os militares durante a ditadura 
brasileira. “Fiquei quieto por 45 
anos. Achei que levava segredo 
para o túmulo”, escreveu o 
escritor, retuitando uma matéria 
que se refere ao episódio.

PROMETE
O 

presidente da 
Comissão de 
Constituição e 
Justiça (CCJ) 
da Assembleia 
Legislativa, deputado Raimundo 
Fernandes (PSDB), marcou para 
terça-feira, 29, a votação na 
comissão do projeto de decreto 
legislativo que pode derrubar o 
Proedi. O programa de isenções 
fiscais para a indústria tem 
sido criticado por prefeitos, que 
alegam perdas de até R$ 80 
milhões por ano. No mesmo dia, 
a comissão volta a discutir o 
aumento para os procuradores.

João Gilberto / ALRN

Rosinei Coutinho / STF Vinicius Loures / Câmara

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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O presidente da Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern), Roberto Sérgio 
Linhares, estimou para o final de 
2020 a deflagração do processo de 
abertura de capital da companhia.

Sobre a privatização, Linhares 
voltou a descartar qualquer possi-
bilidade de isso acontecer na atual 
gestão. “Enquanto estivermos por 
aqui, não há nenhuma chance de a 
empresa passar para o controle do 
capital privado”, afirmou.

Em entrevista ao programa 
“Sem Amarras”, da rádio Agora 
FM (97,9), Linhares explicou que, 
para abrir o capital da Caern, se-
rá necessário retirar as ressalvas 
de balanços anteriores e zerar os 
prejuízos acumulados da empresa 
dos últimos 50 anos, que somam 
em torno de R$ 302 milhões.  

“Resolver o prejuízo acumula-
do não é o problema. Isso pode ser 
equacionado durante uma assem-
bleia de acionistas. O problema 
é retirar as ressalvas que pesam 
sobre balanços anteriores e prati-
camente não há balanço anterior 

que não tenha ressalva”, lembrou.
“Há lançamentos incorretos, 

obras concluídas mas não finali-
zadas contabilmente, a inclusão 
de um bem no ativo da companhia 
precisando de maiores esclareci-
mentos... Tudo isso precisará ser 
resolvido para indicar uma me-
lhoria na governança que nos per-

mita lançar papéis no mercado”, 
explicou Linhares.

Segundo o presidente da 
Caern, apesar da oferta de água 
nas áreas atendidas pela compa-
nhia estar no patamar de 95%, o 
esgotamento sanitário está em-
pacado nos 32%. Em Natal, este 
índice é de 51%, sendo que, na zo-

na Norte, não passa de 3%. “Uma 
vergonha”, admite.

Roberto Linhares disse, ainda, 
estar preocupado com a demora na 
votação, em regime de urgência, do 
projeto de lei no qual o Governo do 
Estado pede autorização para usar 
recursos financeiros da Caern co-
mo contrapartida de convênios com 
a União em obras de esgotamento 
sanitário financiadas pelo governo 
federal, em Natal e no interior.

“Se esse trâmite na Assem-
bleia ultrapassar o prazo, o Gover-
no do Estado corre o risco de ter 
que devolver os R$ 504 milhões 
aplicados nas obras das ETEs (es-
tações de tratamento de esgotos), 
o que daria hoje por volta de R$ 
800 milhões”, alertou.

O presidente da Caern lem-
brou que é fundamental que essas 
obras sejam concluídas, alegando 
que a capacidade de esgotamento 
sanitário já está no limite e a falta 
desse serviço impacta diretamen-
te sobre 400 mil pessoas na capital 
pela fragrante falta de cobertura 
na zona Norte.

Presidente da Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), Roberto Sérgio Linhares

Abertura de capital só em 2021 e se tudo 
correr bem, afirma presidente da Caern
Roberto Linhares voltou a descartar a privatização da companhia, enquanto Fátima Bezerra for governadora e ele estiver 
no cargo. Ele também cobrou celeridade da Assembleia na aprovação de projeto que prevê uso de recursos da companhia

Processo lento

José Aldenir / Agora RN

Mesmo apontando para uma 
economia de R$ 800,3 bilhões em 
dez anos, o governo não conseguiu 
manter o texto da reforma da Pre-
vidência como queria na sessão do 
Senado nesta quarta-feira, 23.

Na reta final da votação, os 
senadores aprovaram uma altera-
ção proposta pelo PT que garante 
aposentadoria especial por pericu-
losidade (para vigilantes armados, 
por exemplo) por 78 favoráveis, 
nenhum contrário e nenhuma abs-
tenção. As novas regras entram 
em vigor na data da promulgação, 
exceto as alíquotas de contribuição, 
que passam a valer após 90 dias.

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), afirmou 
que a proposta será promulgada 
até o dia 19 de novembro. Ele quer 
esperar o retorno de Jair Bolsonaro 
ao Brasil para a promulgação da 
PEC. O presidente está em viagem 
oficial a países da Ásia e deve retor-
nar a Brasília no próximo dia 31.

De acordo com o secretário es-
pecial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho, não há impacto 
fiscal com o destaque do PT. Os R$ 
800,3 bilhões estão garantidos. O 
custo que havia sido calculado com 
a alteração, de R$ 23,3 bilhões, 
está relacionado à judicialização 
do tema e não entrou na conta da 
redução dos gastos diretos com a 
reforma, argumentou.

“Não há nenhuma redução da 

Senado termina votação da reforma e 
inclui aposentadoria por periculosidade

Previdência

José Cruz / Agência Brasil

Prefeita do Agreste nomeia 
acusado de fraudar licitação

Pedro Velho

A prefeita Degerlane 
Macedo, de Pedro Velho, no 
Agreste Potiguar, nomeou 
como seu chefe de gabinete 
Antônio Lisboa Gameleira, 
ex-secretário de Administra-
ção de Extremoz na gestão do 
ex-prefeito Klauss Rego. O ato 
causou polêmica na cidade, já 
que Gameleira teve seus bens 
sequestrados e bloqueados por 
determinação da Justiça.

O ex-secretário de Extre-
moz foi denunciado pelo Mi-
nistério Público por fraude em 
licitação, peculato, corrupção 
ativa e passiva e lavagem de 
dinheiro. As investigações 
apontam que, juntamente com 
Klauus Rêgo e outros envolvi-
dos, o novo auxiliar da prefei-
ta Degerlane teria agido para 
fraudar uma licitação com o 
intuito de obter vantagens ilí-
citas para um contador. Game-
leira, na condição de secretário, 

teria recebido propina no caso.
Além disso, o Ministério 

Público Estadual apurou que, 
entre 2014 e 2016, Antônio 
Lisboa Gameleira e outros 
acusados teriam desviado 
recursos públicos do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae) em proveito de Domin-
gos Gameleira.

Prefeita Degerlane Macedo

Facebook / Reprodução

NÚMEROS

R$ 320 mi
é o prejuízo financeiro
acumulado pela companhia
nos últimos 50 anos

95%
é o índice de oferta de água
nas áreas atendidas pela Caern

32%
representa o índice de
esgotamento sanitário
em todo o Estado

51%
é a cobertura do
esgotamento sanitário
em Natal

economia que foi proposta porque 
o que nós queríamos era evitar 
judicialização, e esse custo (do des-
taque) não estava no nosso cálculo 
(de R$ 800 bilhões)”, afirmou.

A proposta inicial do governo 
previa economia de R$ 1,2 trilhão 
em 10 anos. Com as alterações fei-
tas pelo Congresso, caiu para R$ 
800,3 bilhões em 10 anos. Com a 
derrubada dos destaques, foi man-
tida a economia prevista.

Não há nenhuma redução 
da economia que foi 
proposta porque o que 
nós queríamos era evitar 
judicialização, e esse custo 
(do destaque) não estava 
no nosso cálculo”

Rogério Marinho
secretário especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia

“
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UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

O deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSC) disse que uma 
eventual candidatura sua à Pre-
feitura do Natal nas eleições de 
2020 é algo “improvável, mas não 
impossível”. Segundo o parlamen-
tar – que, no sábado, 26, assumirá 
oficialmente o comando do PSC no 
Rio Grande do Norte –, ainda está 
cedo para discutir a candidatura, 
mas ele não descarta concorrer à 
sucessão do prefeito Álvaro Dias.

“Eu acho que ainda está muito 
longe para essa decisão ser toma-
da. O gerúndio é o melhor tempo 
verbal. Estamos analisando”, ex-
plicou o deputado, em entrevista à 
rádio Agora FM (97,9).

Coronel Azevedo afirmou 
que, no momento, conversa com 

possíveis candidatos a prefeito, 
vice-prefeito e vereador nos mais 
diversos municípios do Estado. Ele 
citou que a legenda articula candi-
daturas não só em Natal, mas em 
outros municípios importantes.

A posse do deputado como 
presidente do diretório estadual 
do PSC terá a presença do presi-
dente nacional da legenda, Pastor 
Everaldo, e do governador do Rio 
de Janeiro, Wilson Witzel, que 
é apontado como pré-candidato 
a Presidência em 2022. Coronel 
Azevedo diz que também é precoce 
falar sobre as próximas eleições 
presidenciais. “O debate passa pri-
meiro por 2020”, justificou.

Coronel Azevedo foi eleito em 
2018 pelo PSL, mesmo partido do 

presidente Jair Bolsonaro, mas 
deixou a legenda este ano por diver-
gências com a cúpula do diretório 
estadual. Apesar disso, ele afirma 
que está alinhado com o governo do 
atual presidente e que apoia Bolso-
naro em pautas como a instalação 
de escolas cívico-militares.

“Nós disputamos a eleição de 
deputado estadual com mais quin-
ze colegas do PSL. Então, houve 
muita disputa. Passada essa com-
posição, houve algumas divergên-
cias naturais. Nós conversamos 
com os dirigentes do partido, e 
achamos que a melhor solução 
seria a saída. Depois de um certo 
tempo, decidimos entrar no PSC, 
que tem bandeiras semelhantes ao 
PSL”, detalhou.

Deputado estadual Coronel Azevedo durante entrevista à rádio Agora FM nesta quarta

“Improvável, mas não impossível”, diz 
Cel. Azevedo sobre candidatura em 2020
Deputado afirmou que é cedo para falar sobre candidatura, mas não descartou concorrer. Parlamentar assume liderança do 
PSC no próximo sábado, em evento com participação do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e de Pastor Everaldo

Prefeitura do Natal

José Aldenir / Agora RN

O Rio Grande do Norte passou 
a contar nesta quarta-feira, 23, 
com o serviço da Delegacia Espe-
cializada no Combate à Corrupção 
(Deccor). A unidade policial terá o 
papel de prevenir e combater cri-
mes contra o patrimônio, lavagem 
de dinheiro e fraudes em concur-
sos públicos.

A estrutura vai incorporar os 
serviços da Delegacia Especia-
lizada de Defesa do Patrimônio 
Público (Dedepp), criada em 2016, 
segundo a portaria publicada no 
Diário Oficial do Estado.

De acordo com o texto da por-
taria, a competência da nova de-
legacia é a de apurar crimes de 
abuso de autoridade, atos contra 
o patrimônio público, fraudes em 

concursos e licitações públicas.
A nova delegacia poderá fir-

mar parcerias com outras unida-
des policiais e órgãos de controle 
e fiscalização, como o Ministério 
Público Estadual.

A criação da nova delegacia 
foi anunciada em janeiro passa-
do, mas o projeto só foi encerrado 
agora, quase dez meses depois. À 
época, a delegada-geral da Polícia 
Civil do Rio Grande do Norte, Ana 
Cláudia Saraiva, revelou que a 
estrutura iria contar com um labo-
ratório de tecnologia de combate à 
lavagem de dinheiro.

O modelo de delegacia comba-
te à corrupção já é adotado pelas 
polícias civis dos estados do Rio de 
Janeiro e do Paraná.

Polícia Civil ganha delegacia 
especial de combate à corrupção

Novidade

Delegada-geral de Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Saraiva

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público 
do Rio Grande do Norte 
(MPRN) iniciou nesta quar-
ta-feira, 23, a Operação 
Localização. O objetivo foi 
cumprir cinco mandados de 
busca e apreensão nas ci-
dades de Caiçara do Norte, 
Natal e Passa e Fica.

A sede da Prefeitura de 
Caiçara do Norte e a casa 
do atual prefeito, Amarildo 
Filho, foram alvos.

A operação foi para loca-
lizar e apreender documen-
tos relacionados a contratos 
firmados entre a prefeitura e 
uma construtora.

Segundo o MP, a empresa 
contratada jamais possuiu 
funcionário em seus quadros, 
além de localizar-se no muni-
cípio de Passa e Fica.

Operação do MP 
faz buscas na casa 
do prefeito de 
Caiçara do Norte

Operação Localização

Polícia cumpriu mandados em 3 cidades

MPRN / Divulgação
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Utilizando-se de números e estatísticas, o 
ministro Luís Roberto Barroso demoliu os 
argumentos repetidos inclusive por ministros 

do Supremo Tribunal Federal (STF), contra prisão 
após condenação em segunda instância. Mostrou 
que mentem os que afirmam haver aumentado a 
população carcerária após segunda instância: ao 
contrário, até diminuiu. E apenas 0,035% dos réus 
condenados acabaram absolvidos, após condenação 
em segunda instância.

Dos mais de 25 mil recursos extraordinários 

apresentados em sete anos, apenas nove casos 
renderam absolvições dos réus.

Para o ministro Barroso, não há razoabilidade em 
“subordinar todo o sistema jurídico a esses números 
irrisórios”.

Para Barroso, não há mais dúvida sobre 
“autoria e materialidade” após o segundo grau e o 
cumprimento da pena é questão de “ordem pública”

Entre 2009 e 2019, 97,23% dos recursos criminais 
foram desprovidos, segundo dados fornecidos pela 
Presidência do STF.

Barroso arrasa falácias contra segunda instância

PODER SEM PUDOR

DE CAVALO E DE SONO
Durante sessão modorrenta no Senado, certa 

vez, Mão Santa (PMDB-PI) presidia a sessão e, 
ignorando o regimento, fez um discurso de quinze 
minutos. Como sempre, sobrou para todo mundo. 
Citou Calígula, que indicou o cavalo Incitatus 
para o antigo Senado romano. Mão Santa, língua 
nem tanto, tinha a mania de gritar o nome dos 
senadores incitando-os a prestar atenção ao seu 
discurso. Numa dessas, ao gritar algo a um senador 
meio sonolento e ao perceber o susto do colega, Mãe 
Santa sentenciou: “Acordou e concordou...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

CRIME DE LESA-PÁTRIA
A criminosa intenção de 

tarifar e encarecer a produção 
de energia solar levou o líder 
do Podemos na Câmara, 
José Nelto (GO), a convocar o 
ministro Bento Albuquerque 
(Minas e Energia). A medida 
beneficia as distribuidoras 
de energia, que mandam na 
“agência reguladora” Aneel.

VAIDADE ILEGAL
Vaidosíssimo, o astronauta 

Marcos Pontes fez pendurar 
sua foto oficial, sorridente, nas 
dependências do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e etc. Ele 
nem sabe, mas a lei proíbe. Só 
permite foto do presidente.

MAMÃE, SOU PRESIDENTE
Brincando de presidente 

por um dia, Davi Alcolumbre 
viveu sua própria Mombaça 
lotando o Planalto com aliados 

Pobres não mobilizaram 
brilhantes e caros advogados 
do país”

Ministro Luís Roberto Barroso

sobre a lorota de “prejuízos 
aos pobres” na 2ª instância

"

IstoÉ

locais. E encherá aeronaves da 
FAB de políticos para sobrevoar 
praias já limpas do Nordeste. 

TEMPOS DE FARTURA
Criminalistas assistem felizes 

às sessões do STF sobre prisão 
em segunda instância, seguros de 

que a norma vai cair. Sonham 
com os valores siderais dos 
honorários para soltar a 
bandoleiros milionários.

ESQUEÇAM O QUE ESCREVI?
Bomba nas redes sociais 

trecho do livro “Curso de 
Direito Constitucional”, de 
Gilmar Mendes e Paulo Gonet 
Branco, em defesa da prisão 
após condenação dos meliantes 
em segunda instância.

LOROTA DE ADVOGADO
Não há “trânsito em 

julgado” absoluto, como 
dizem loroteiros ansiosos por 
uma Justiça indulgente. No 
Processo Penal, condenado 
pode pedir Revisão Criminal 
a qualquer tempo, mesmo 
esgotados os recursos. Por 
essa ótica doentia, ninguém 
poderia ser preso no País da 
impunidade.

Cade desculpa combinação de preços das aéreas
Não impressionam o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) os 
fortes indícios de cartelização no setor aéreo, 
com preços de passagens coincidentes até nos 
centavos. Muito bonzinho com as empresas, o 
Cade, não quer ver indícios e nem averiguar a 

denúncia. 
O entendimento do Cade seria engraçado, 

não fosse trágico: não comprova cartel “a mera 
constatação de preços idênticos”. Apesar de 
as empresas acertarem preços muito elevados 
para rotas curtas.

ATÉ NOS CENTAVOS
Gol e Azul cobram R$1.832,85 pelo voo Ilhéus-

Salvador, Latam e Gol cobram R$723,57 pelo 
trecho Brasília-Goiânia. Para o Cade, tudo bem.

EXPLORAÇÃO INFAME
Na American Airlines (nascida no livre 

mercado real), o trecho Brasília-Miami sai 

por R$1.512. Na Latam o menor valor soma 
R$3.141.

PARECE PIADA
Para afirmar que combate cartéis, o Cade 

cita Varig, Transbrasil e Vasp que acertaram 
preços em 1999 e foram “punidas”... cinco anos 
depois.

Mais de 1,8 mil voluntários se 
cadastram para limpeza do óleo

Meio ambiente

Em apenas 72 horas, 1.841 
pessoas se cadastraram no site 
do Governo do Estado para serem 
voluntárias na campanha “Se 
chegar a gente limpa”. O movi-
mento tem o objetivo de limpar 
praias atingidas pelo derrama-
mento de óleo cuja origem ainda 
está sob investigação.

Entre hoje e amanhã, a Defe-
sa Civil, o Idema e a Secretaria 
Estadual de Saúde vão capacitar 
os voluntários.

O coordenador da Defesa Ci-
vil, Marcos de Carvalho, destaca 
que o cadastro dos voluntários su-
perou as expectativas. Ele disse 
que eram esperadas 800 pessoas.

“Além dos voluntários, fomos 
procurados pelos escoteiros, pela 
Cosern, que quer fazer doação 
de material, e pelo Sindipostos 
(Sindicato do Comércio Varejista 

de Derivados de Petróleo do RN), 
que vai disponibilizar os postos de 
combustíveis como pontos de cole-
ta de produtos, como água e pro-
tetor solar, para os voluntários. E 
mais empresas estão aderindo à 
campanha”, ressaltou.

A Secretaria Estadual de Ad-
ministração Penitenciária (Seap) 
disse que detentos do regime se-
miaberto também voluntariam-
-se para ajudar no mutirão de 
limpeza das manchas de óleo que 
atingem praias do RN.

O trabalho será coordenado 
pela Defesa Civil com apoio da 
Seap. “Os internos voluntariados 
receberão treinamento prévio pa-
ra manuseio do material e equi-
pamento de proteção individual 
do mesmo jeito que o voluntaria-
do civil”, explicou o secretário da 
Seap, Pedro Florêncio.

Entre hoje e amanhã, Defesa Civil, Idema e 
Secretaria de Saúde vão capacitar os voluntários

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias). O Exm° Sr. Dr. André Luís de Medeiros Pereira, Juiz de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal,
Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
tramita por este Juízo a Ação Reintegração / Manutenção de Posse, processo sob n° 0104891-86.2013.8.20.0001, proposta por Bradesco
Leasing S/A Arrendamento Mercantil contra 2M Negócios Imobiliários Ltda, que, pela publicação do presente edital fica(m) CITADO(S) 2M
Negócios Imobiliários Ltda CNPJ 09.471.873/0001-57, com último endereço à Rua PRAIA DA BARRA, 2210, SL 12 – SHOPPING GREEN MA,
PONTE NEGRA – CEP 59094-230, Natal-RN, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias,
responder a ação, sob pena de, não sendo contestada a demanda, serem presumidos aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados
pelo autor. Faz-se necessário advertir que em caso de revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que ninguém
alegasse ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível expedir o presente edital, que deverá ser publicado na forma do artigo
257, parágrafo único do CPC/2015. Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, 10 de maio de 2019.

                         JORNAL “ AGORA RN ” 24 + 25 / 10 / 2019

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇAO

VILLAGE PONTA NEGRA INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 29.416.002/0001-48, tor-
na público, conforme resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 23/10/2019, 
através do Processo Administrativo Nº 037904/2019-11, a Licença Ambiental de Operação para 
o funcionamento de um condominio residencial com área construída de 552,74M2 em um terreno 
de 4378,68M2, situado na Rua Alto da Boa Vista, 425, Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59143-050, 
ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

Antônio Carlos R. Candido Filho
Sócio-Gerente

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS, inscrito no CPF: 143.753.624-72, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA PRÉVIA, N0 2019-133586/TEC/LP-0035, com prazo de validade até 22/10/2021, para a 
atividade de revenda varejista de combustíveis líquidos, do futuro empreendimento localizado na 
Av. José Mario de Farias, s/n, RN-023, Centro, Touros / RN.

Ivo Nilson Lopes de Medeiros - Diretor

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, sala 503-A, La-
goa Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, neste ato por seu bastante procurador, vem NOTIFICAR 
EXTRAJUDICIALMENTE os abaixo qualificados, em obediência ao que determina a cláusula 
13 e 14 do contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados da ciência do presente, efetuem o pagamento dos respectivos saldos devedo-
res em aberto, acrescidos dos encargos legais e convencionais, incidentes até a sua efetiva 
liquidação. Ressalte-se que em caso de não obediência à presente, a Notificante providenciará 
a realização de público leilão da unidade imobiliária dada em garantia fiduciária, com vistas à 
venda ou adjudicação do bem para a quitação dos débitos.

Natal/RN, 14 de outubro de 2019.

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920
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A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) espera fechar par-
ceria com o Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) para definir 
a distribuição de leitos do Hospital 
Doutor Ruy Pereira dos Santos, 
localizado em Petrópolis, na Zona 
Leste de Natal, que pode encerrar 
as atividades até o fim deste ano.

A unidade hospitalar univer-
sitária, que é vinculada à Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), pede informações 
sobre a quantidade de vagas e de 
servidores que serão designados 
para o atendimento de pacientes 
acometidos com doenças vascula-
res. A direção da unidade pode ce-
der até 25 leitos, mas aguarda que 
o governo estadual forneça servido-
res para receber a nova demanda 
de pacientes.

O acordo é essencial para que 
se conclua o Plano de Realocação 
de Pacientes do Hospital Ruy Pe-

reira. O documento é exigido, por 
sinal, pelo Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (MPRN), que 
ingressou com ação na Justiça para 
que o governo estadual mantenha 
os serviços do Ruy Pereira.

Em decisão do dia 10 outu-
bro, o juiz Eduardo Pinheiro, da 
2ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Natal, apontou que 
a Sesap não apresentou medidas 
administrativas que justifiquem o 

encerramento do hospital estadual 
e, por conseguinte, o acolhimento 
dos pacientes em outras unidades 
de saúde.

Com o projeto de distribuição de 
vagas, a Sesap espera obter a anu-
ência para fechar o Ruy Pereira. 
O imóvel apresenta falhas graves 
estruturais, segundo informações 
do Conselho Estadual de Saúde. 
Especializado em tratamento vas-
cular, visto como referência para o 
serviço clínica médica para casos 
graves de diabetes, o hospital tem 
81 leitos.

O projeto da Sesap é finalizar 
as atividades do hospital estadual 
até o fim do ano. A previsão é de 
que os pacientes sejam transferi-
dos para o Hospital Coronel Pedro 
Germano e para o Hospital Univer-
sitário Onofre Lopes.

Na unidade vinculada à Polícia 
Militar, serão disponibilizados 60 
leitos. Para o hospital federal, a 

direção do Onofre Lopes informou 
que pode disponibilizar entre 25 e 
30 leitos. No entanto, a unidade es-
pera que o governo estadual possa 
ceder servidores para o atendimen-
to hospitalar. O hospital univer-
sitário não tem especialistas em 
doenças vasculares para atender a 
nova demanda.

Segundo a Sesap, um grupo de 
trabalho foi criado para discutir o 
plano assistencial para incremento 
da unidade na linha de assistência 
vascular. Não foi divulgado prazos 
para término do estudo.

O secretário de Administração 
Penitenciária do Rio Grande do 
Norte, Pedro Florêncio, disse nes-
ta quarta-feira, 23, que até o final 
deste mês espera receber de seu 
secretário-adjunto a minuta do 
Procedimento Operacional Padrão 
que regerá as normas de conduta 
nos 16 presídios do Estado.

“As atuais normas vigentes já 
foram implantadas por meu ante-
cessor, Mauro Albuquerque (hoje 
secretário de Administração Peni-
tenciária do Ceará), mas não esta-
vam no papel e estamos em vias de 
formalizar”, acrescentou.

Esta semana, Albuquerque 
baixou uma série de portarias limi-
tando as visitas íntimas, a entrada 
de menores e até os decotes nas 
roupas de mulheres visitantes nos 
presídios cearenses.

Florêncio assegurou que, em 
breve, todo o sistema prisional 
no RN estará normatizado e re-
gulamentado. “Também estamos 
normatizando a educação e a pro-
fissionalização dos apenados, pois 

não existia nenhuma norma nesse 
sentido”, acrescentou o secretário.

Sobre visitas íntimas nos pré-
dios, a opinião dele é que “preso 
que quiser ter relações sexuais com 
a esposa ou companheira, não de-
ve cometer crime e deve honrar e 

respeitar a esposa ou companheira 
enquanto estiver livre”.

Já sobre a proibição dessas vi-
sitas em todo o sistema prisional, o 
titular da Sejuc afirmou ser “abso-
lutamente contra”.

Ouvido pelo Agora RN, o juiz 

de execuções penais de Natal, 
Henrique Baltazar, disse que a 
formalização de um Procedimento 
Operacional Padrão (POP) para 
os presídios potiguares é impres-
cindível para o funcionamento do 
sistema.

“Temos o dobro de presos hoje 
para as vagas disponíveis e é preci-
so um conjunto de normas para to-
dos os presídios, já que antigamen-
te cada um tinha suas próprias 
normas”, lembrou.

Entre as novas medidas adota-
das nos presídios cearenses estão 
as que disciplinam os procedimen-
tos relacionados à visitação, limi-
tando-as ao parlatório, sem qual-
quer contato físico. O documento 
foi publicado nessa segunda-feira, 
21, no Diário Oficial do Estado.

Só poderá haver visita inti-
ma nas unidades prisionais, que 
dispuseram do local apropriado 
destinado para a finalidade, onde 
acontecerá a critério da adminis-
tração penitenciária. Além de ser 
vedada a visita intima no interior 

Direção do Hospital Universitário quer que governo ceda servidores para auxiliar demanda

Detentos precisarão cumprir todas as novas normas, sob pena de agravantes judiciais

Sesap discute com Hospital Onofre Lopes 
a distribuição de pacientes do Ruy Pereira

Presídios potiguares terão conjunto de normas 
por escrito até fim de outubro, afirma governo

Projeto da Secretaria de Saúde é finalizar as atividades do hospital estadual até o fim do ano; previsão é de que os 
pacientes sejam transferidos para o Onofre Lopes e também para o Hospital Coronel Pedro Germano, vinculado a PM

Remanejamento

Novidade

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

25
é o número de leitos que o Onofre 
Lopes deve oferecer para acolher 
pacientes do Ruy Pereira

DESTAQUE

Estamos normatizando 
a educação e a 
profissionalização de todos 
os apenados do sistema 
prisional do Rio Grande 
do Norte, pois não existia 
nenhuma norma nesse 
sentido até aqui”

Pedro Florêncio
Titular da Secretaria Estadual de 
Administração Penitenciária  do 
Rio Grande do Norte (Seap-RN) 

“

das celas.
Para o cadastro do cônjugue 

ou companheiro, no Ceará, serão 
exigidas a certidão de casamento, 
escritura pública declaratória de 
união estável registrada em cartó-
rio e apresentação de, no mínimo, 
três outros documentos aptos a 
comprovar existência fática da re-
lação.
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Jalmir Oliveira
e Ana Lourdes Bal

O Rio Grande do Norte teve au-
mento de 55% no número de mortes 
em decorrência do câncer mama ao 
longo da última década, segundo 
dados do Ministério da Saúde. En-
tre 2010 e 2017, de acordo com os 
registros oficiais, foram 1.697 óbitos 
relacionados com a doença.

O levantamento aponta para 
uma média de 17 mortes por mês. 
Em 2010, foi registrada a mortan-
dade de 167 pessoas. Cinco anos 
depois, o número saltou para 229. 
No último balanço fornecido pelo 
Ministério da Saúde, de 2017, a 
marca apontou para 259 faleci-
mentos. Em 2018, com dados pre-
liminares da Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesap), 188 mulheres 
morreram em razão do câncer de 
mama.    

O câncer de mama é o segundo 
tipo que mais acomete as brasilei-
ras, segundo dados do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca). A enti-
dade estima que serão 800 novos 
casos da doença no Rio Grande do 
Norte até o final do ano. De acordo 
com essas projeções, 50% dos no-
vos casos serão diagnosticados em 
estágio avançado, o que dificulta a 
possibilidade da cura.

“Câncer é uma doença que ain-
da ninguém sabe totalmente o que 
é. É uma doença de uma evolução 
imprevisível. E a chance que todos 
nós temos é o diagnóstico precoce. 
Ou seja, quanto mais cedo diag-
nosticado, maior a chance de você 
curar”, diz Maciel Matias, mastolo-
gista da Liga Norte Riograndense 

Contra o Câncer, em entrevista ao 
programa “Agora é Show”, da Ago-
ra FM (97,9).

Segundo dados do Inca, as mu-
lheres rastreadas pela mamografia 
e pelo exame clínico, na faixa etária 
entre 50 e 69 anos, há uma redução 
da mortalidade em torno de 15%. 
As análises quanto aos benefícios 
do uso de mamografia demonstram 
que há uma redução de cerca de 30% 
da mortalidade em mulheres acima 
de 50 anos, após 7 a 9 anos da im-
plementação das ações. O intervalo 
ótimo de rastreamento é controver-
so, mas a maior parte das recomen-
dações (USA e Canadá) é para a 
realização de exames bianuais.

O diagnóstico tardio pode estar 
relacionado com a dificuldade de 
acesso da população feminina aos 
serviços e programas de saúde. 
No Rio Grande do Norte o núme-
ro de mamografias necessárias 
para uma cobertura de 100% das 
mulheres dependentes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) deveria ser 
de 140 mil por ano. No entanto, 
de acordo dados do Ministério da 
Saúde, foram realizados 45.760 
exames entre os meses de janeiro 
a agosto de 2019, o que representa 
32,69% da demanda necessária.

A principal ferramenta de 
diagnósticos da doença é a mamo-
grafia, assevera o médico Maciel 
Matias. Atualmente, o Rio Grande 
do Norte conta com 27 serviços de 
mamografia credenciados ao SUS. 
Há 22 mamógrafos de comando 
simples (para o exame preventivo 
e diagnóstico precoce do câncer de 
mama) e 5 mamógrafos com este-
reotaxia (que identifica a posição 

Entre 2010 e 2017, de acordo com os registros oficiais, 
foram 1.697 óbitos relacionados com a doença no estado

Número de mortes 
por câncer de mama 
no RN cresceu 55%
na última década

Enfermidade

17 800 

47 mil 

50% 

27

é a média de mortes 
por mês no RN

é a previsão de novos 
casos para 2019

é o número de exames 
feitos em 2019

dos casos serão 
notados tardiamente

é o número de 
mamógrafos do Estado

exata do tumor).
Os equipamentos estão distri-

buídos em 12 municípios potigua-
res. Natal conta com o maior nú-
mero de mamógrafos credenciados: 
cinco de comando simples e dois 
com estereotaxia.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, o parâmetro é de que exis-
ta um mamógrafo para cada 240 
mil habitantes. Utilizando este 
critério, com os 27 equipamentos, 
o Rio Grande do Norte está acima 
dos critérios para a prestação de 
serviço.

CUIDADOS COM A PREVENÇÃO
O médico mastologista Maciel 

Matias ressalta que as mulheres 
precisam dar maior atenção ao 
autoexame, quando se busca a 
ocorrência de nódulos nas mamas. 
Segundo o especialista, a dor só é 
sentida quando a lesão se apro-
xima de algum nervo. “Esse é o 
grande problema da procura do 
médico. Você geralmente só vai ao 
médico quando sente dor ou quan-
do sangra. Câncer na fase inicial, 
em qualquer local, nem dói nem 
sangra”, explica.

Na fase inicial da doença, as 
células malignas se multiplicam, e 
acaba evoluindo silenciosamente, 
mas quando atinge uma dimen-
são grande é quando começa a 
doer. “Um câncer de mama quando 
atinge um centímetro de tama-
nho, que é a ocasião em que ele se 
torna palpável, tem um bilhão de 
células. Se um tumor possui cinco 
centímetros, que é como a maioria 
dos casos chega ao médico, e já está 
em estágio avançado. Quando isso 
acontece, a chance de cura é cada 

vez menor”, aponta ele.
O câncer de mama atinge mu-

lheres de qualquer idade, porém, 
sua maior incidência é dos 50 aos 
70 anos. Portanto, essa faixa deve 
ter um controle mais próximo. O 
ideal é realizar a mamografia anu-
almente, e também o autoexame, 
composto pelo toque. “Tem que 
se palpar, tem que se conhecer. 
Quando ela encontra algo diferen-
te não significa que seja câncer, 
mas ela precisa esclarecer e pro-
curar um médico. Diante disso, se 
ela não encontra nada diferente, 
ela faz o seu controle periódico”, 
recomenda Maciel.

O mastologista também acon-
selha as mulheres abaixo dessa 
idade, que fazem parte dos gru-
pos de risco (caso na família, por 
exemplo), a começar a partir dos 40 
anos. Se houver um caso familiar 
de primeiro grau, seja mãe, filha, 
ou irmã, o exame deve começar aos 
35 anos. Embora os homens sejam 
minoria nos casos de câncer de ma-
ma, os cuidados são os mesmos.

CRITÉRIOS DE RISCO
O álcool é apontado como um 

item agressivo que aumenta o ris-
co de ter câncer. “Mas não é um 
risco isolado. Você soma a outros 
fatores de risco, o mais gritante é 
o histórico familiar”, diz Maciel. 
O cigarro também é um item que 
pode prejudicar, não apenas para 
o câncer de mama, mas também 
outros tipos de câncer. “O fumo 
obstrui os microvasos e microcir-
culações, que é onde você tem a 
maior necessidade de ter sangue 
para cicatrizar”, explica.

Uma das recomendações dadas 

por Maciel Matias é a atividade 
física. “É fundamental, porque au-
menta o metabolismo do indivíduo 
e faz com que, acima de tudo, você 
extravase um pouco daquela vida 
estressante do dia a dia que todo 
mundo tem. Estresse não leva ao 
câncer, mas o estresse diminui a 
imunidade da pessoa. Se diminui 
a a imunidade, diminui a defesa. 
Então, a célula que está ali, só 
esperando um espaço, vai se de-
senvolver”, explica. “Quem é feliz, 
adoece pouco”, conclui.

MORTES POR
CÂNCER DE MAMA NO RN

2010 ..............................................167
2011 ..............................................157
2012 ..............................................197
2013 ..............................................192
2014 ..............................................243
2015 ..............................................229
2016 ..............................................243
2017 ..............................................259
2019 ..............................................800*
*previsão de casos, não mortes
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MÓDULO 9

FILOSOFIA + SOCIOLOGIA
NO ENEM

Questão 1

Na ética contemporânea, o su-
jeito não é mais um sujeito subs-
tancial, soberano e absolutamente 
livre, nem um sujeito empírico pu-
ramente natural. Ele é simultanea-
mente os dois, na medida em que é 
um sujeito histórico-social. Assim, a 
ética adquire um dimensionamento 
político, uma vez que a ação do su-
jeito não pode mais ser vista e ava-
liada fora da relação social coletiva. 
Desse modo, a ética se entrelaça, 
necessariamente, com a política, 
entendida esta como a área de ava-
liação dos valores que atravessam 
as relações sociais e que interliga 
os indivíduos entre si.

SEVERINO, A. J. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1992 
(adaptado).

O texto, ao evocar a dimensão his-
tórica do processo de formação da 
ética na sociedade contemporânea, 
ressalta

a) os conteúdos éticos decorrentes 
das ideologias político-partidá-
rias.

b)  o valor da ação humana derivada 
de preceitos metafísicos.

c)  a sistematização de valores de-
sassociados da cultura.

d)  o sentido coletivo e político das 
ações humanas individuais.

e)  o julgamento da ação ética pe-
los políticos eleitos democratica-
mente.

Questão 2

Panayiotis Zavos “quebrou” o 
último tabu da clonagem humana – 
transferiu embriões para o útero de 
mulheres, que os gerariam. Esse 
procedimento é crime em inúmeros 
países. Aparentemente, o médico 
possuía um laboratório secreto, no 
qual fazia seus experimentos. “Não 
tenho nenhuma dúvida de que uma 
criança clonada irá aparecer em 
breve. Posso não ser eu o médico 
que irá criá-la, mas vai acontecer”, 
declarou Zavos. “Se nos esforçar-
mos, podemos ter um bebê clonado 
daqui a um ano, ou dois, mas não 
sei se é o caso. Não sofremos pres-
são para entregar um bebê clonado 
ao mundo. Sofremos pressão para 
entregar um bebê clonado saudável 
ao mundo.”

CONNOR, S. Disponível em: www.independent.co.uk. 
Acesso em: 14 ago.2012 (adaptado).

A clonagem humana é um importan-
te assunto de reflexão no campo da 
bioética que, entre outras questões, 

dedica-se a

a)  refletir sobre as relações entre o 
conhecimento da vida e os valo-
res éticos do homem.

b)  legitimar o predomínio da espé-
cie humana sobre as demais es-
pécies animais no planeta.

c)  relativizar, no caso da clonagem 
humana, o uso dos valores de 
certo e errado, de bem e mal.

d) legalizar, pelo uso das técnicas 
de clonagem, os processos de 
reprodução humana e animal.

e) fundamentar técnica e economi-
camente as pesquisas sobre cé-
lulas-tronco para uso em seres 
humanos.

Questão 3

É alarmante constatar que a le-
gislação diária do Brasil é uma regu-
lamentação do “não pode”, a pala-
vra “não” que submete o cidadão ao 
Estado, sendo usada de forma geral 
e constante. Ora, é precisamente 
por tudo isso que conseguimos des-
cobrir e aperfeiçoar um modo, um 
jeito, um estilo de navegação social 
que passa sempre nas entrelinhas 
desses peremptórios e autoritários 
“não pode!”. Assim, entre o “pode” e 
o “não pode”, escolhemos, de modo 
chocantemente antilógico, mas sin-
gularmente brasileiro, a junção do 
“pode” com o “não pode”.

DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? 12. ed. 
Rio de Janeiro: Rocco, 2001.

No texto anterior, Roberto DaMatta 
discorre sobre uma prática social-
mente enraizada na cultura brasilei-
ra conhecida como

a)  autoritarismo excludente.
b)  ética do meio termo.
c)  democracia racial.
d)  jeitinho brasileiro.
e)  corrupção ativa.

Questão 4

Nossa felicidade depende daqui-
lo que somos, de nossa individuali-
dade; enquanto, na maior parte das 
vezes, levamos em conta apenas a 
nossa sorte, apenas aquilo que te-
mos ou representamos. Pois, o que 
alguém é para si mesmo, o que o 
acompanha na solidão e ninguém 
lhe pode dar ou retirar, é manifes-
tamente mais essencial para ele do 
que tudo quanto puder possuir ou 
ser aos olhos dos outros. Um ho-
mem espiritualmente rico, na mais 
absoluta solidão, consegue se di-
vertir primorosamente com seus 
próprios pensamentos e fantasias, 
enquanto um obtuso, por mais que 
mude continuamente de socieda-

des, espetáculos, passeios e festas, 
não consegue afugentar o tédio que 
o martiriza.

(Schopenhauer. Aforismos sobre a sabedoria de vida, 
2015. Adaptado.)

Com base no texto, é correto afir-
mar que a ética de Schopenhauer

a)  corrobora os padrões hegemôni-
cos de comportamento da socie-
dade de consumo atual.   

b) valoriza o aprimoramento formati-
vo do espírito como campo mais 
relevante da vida humana.   

c) valoriza preferencialmente a sim-
plicidade e a humildade, em vez 
do cultivo de qualidades intelec-
tuais.   

d) prioriza a condição social e a ri-
queza material como as determi-
nações mais relevantes da vida 
humana.   

e) realiza um elogio à fé religiosa e 
à espiritualidade em detrimento 
da atração pelos bens materiais.   

Questão 5

Nós nos recusamos a acreditar 
que o banco da justiça é falível. Nós 
nos recusamos a acreditar que há 
capitais insuficientes de oportunida-
de nesta nação. Assim nós viemos 
trocar este cheque, um cheque que 
nos dará o direito de reclamar as ri-
quezas de liberdade e a segurança 
da justiça.

KING Jr., M. L. Eu tenho um sonho, 28 ago. 1963. 
Disponível em: www.palmares.gov.br. 
Acesso em: 30 nov. 2011 (adaptado).

O cenário vivenciado pela popu-
lação negra, no sul dos Estados 
Unidos nos anos 1950, conduziu à 
mobilização social. Nessa época, 
surgiram reivindicações que tinham 
como expoente Martin Luther King e 
objetivavam o(a)

a) conquista de direitos civis para a 
população negra.

b) incorporação dos negros ao mer-
cado de trabalho.

c) apoio aos atos violentos patroci-
nados pelos negros em espaço 
urbano.

d) supremacia das instituições re-
ligiosas em meio à comunidade 
negra sulista.

e) aceitação da cultura negra como 
representante do modo de vida 
americano.

Questão 6

Apesar de seu disfarce de inicia-
tiva e otimismo, o homem moderno 
está esmagado por um profundo 
sentimento de impotência que o 
faz olhar fixamente e, como que 
paralisado, para as catástrofes que 

se avizinham. Por isso, desde já, 
saliente-se a necessidade de uma 
permanente atitude crítica, o único 
modo pelo qual o homem realizará 
sua vocação natural de integrar-
-se, superando a atitude do simples 
ajustamento ou acomodação, apre-
endendo temas e tarefas de sua 
época.
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2011.

Paulo Freire defende que a supe-
ração das dificuldades e a apreen-
são da realidade atual será obtida 
pelo(a)

a) desenvolvimento do pensamento 
autônomo.

b) obtenção de qualificação profis-
sional.

c) resgate de valores tradicionais.
d) realização de desejos pessoais.
e) aumento da renda familiar.

Questão 7

Na regulação de matérias cul-
turalmente delicadas, como, por 
exemplo, a linguagem oficial, os cur-
rículos da educação pública, o sta-
tus das Igrejas e das comunidades 
religiosas, as normas do direito pe-
nal (por exemplo, quanto ao aborto), 
mas também em assuntos menos 
chamativos, como, por exemplo, a 
posição da família e dos consórcios 
semelhantes ao matrimônio, a acei-
tação de normas de segurança ou 
a delimitação das esferas pública 
e privada — em tudo isso reflete-
-se amiúde apenas o autoentendi-
mento ético-político de uma cultura 
majoritária, dominante por motivos 
históricos. Por causa de tais regras, 
implicitamente repressivas, mesmo 
dentro de uma comunidade repu-
blicana que garanta formalmente 
a igualdade de direitos para todos, 
pode eclodir um conflito cultural mo-
vido pelas minorias desprezadas 
contra a cultura da maioria.

HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria 
política. São Paulo: Loyola, 2002.

A reivindicação dos direitos cultu-
rais das minorias, como exposto por 
Habermas, encontra amparo nas 
democracias contemporâneas, na 
medida em que se alcança o(a)

a)  secessão, pela qual a minoria 
discriminada obteria a igualdade 
de direitos na condição da sua 
concentração espacial, em um 
tipo de independência nacional.

b) reunificação da sociedade que se 
encontra fragmentada em gru-
pos de diferentes comunidades 
étnicas, confissões religiosas 
e formas de vida, em torno da 

coesão de uma cultura política 
nacional.

c) coexistência das diferenças, con-
siderando a possibilidade de os 
discursos de autoentendimento 
se submeterem ao debate pú-
blico, cientes de que estarão 
vinculados à coerção do melhor 
argumento.

d) autonomia dos indivíduos que, ao 
chegarem à vida adulta, tenham 
condições de se libertar das tra-
dições de suas origens em nome 
da harmonia da política nacional.

e) desaparecimento de quaisquer 
limitações, tais como linguagem 
política ou distintas convenções 
de comportamento, para compor 
a arena política a ser comparti-
lhada.

Questão 8

Na sociedade contemporânea, 
onde as relações sociais tendem a 
reger-se por imagens midiáticas, a 
imagem de um indivíduo, principal-
mente na indústria do espetáculo, 
pode agregar valor econômico na 
medida de seu incremento técnico: 
amplitude do espelhamento e da 
atenção pública. Aparecer é então 
mais do que ser; o sujeito é famo-
so porque é falado. Nesse âmbito, 
a lógica circulatória do mercado, ao 
mesmo tempo que acena demo-
craticamente para as massas com 
supostos “ganhos distributivos” (a 
informação ilimitada, a quebra das 
supostas hierarquias culturais), afe-
ta a velha cultura disseminada na 
esfera pública. A participação nas 
redes sociais, a obsessão dos sel-
fies, tanto falar e ser falado quanto 
ser visto são índices do desejo de 
“espelhamento”.

SODRE, M. Disponível em: http://alias.estadao.com.br. 
Acesso em: 9 fev. 2015. (adaptado)

A crítica contida no texto sobre a 
sociedade contemporânea enfatiza 
os(a)

a) prática identitária autorreferente.
b) dinâmica política democratizante.
c) produção instantânea de notícias.
d)  processos difusores de informa-

ções.
e) mecanismos de convergência 

tecnológica.
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A Associação de Delegados da 
Polícia Civil do RN, (Adepol/RN) 
entrega nesta sexta-feira, 25, ao 
Governo do Estado, um conjunto 
de projetos pensados para otimizar 
os serviços prestados pelos policiais 
civis potiguares.

A entrega dos projetos acontece 
na sede da Adepol, na Via Costei-
ra, a partir das 12 horas. Foram 
convidados representantes da clas-
se política, secretários de estado, 
membros de instituições como a 
Ordem dos Advogados do Brasil e 
Ministério Público.

Entre os presentes, estarão os 
professores da UFRN que realiza-
ram, em agosto do ano passado, a 
pesquisa em parceria com a Adepol 
e batizada com o nome sugestivo 
de “Eu decido a segurança do RN”. 
O estudo acabou transformado em 
dissertação de mestrado e aprova-
do recentemente pelo corpo docen-
te da UFRN.

Esta semana a polícia judici-

ária completou 38 anos, e a asso-
ciação aproveitou a data para ofe-
recer à população novas ideias que 
devem - caso aprovadas - melhorar 
substancialmente o trabalho da 
Polícia Civil. Para a presidente da 

Associação da Polícia Civil do RN, 
Paoulla Maués, é a continuidade 
de um compromisso da categoria 
que, durante a campanha eleitoral 
do ano passado, encaminhou uma 
série de sugestões aos candidatos 

ao governo estadual, com o compro-
misso de posteriormente subsidiar 
o eleito com um diagnóstico mais 
abrangente das carências da popu-
lação nessa área e sugestões de po-
líticas públicas a serem seguidas.

Segundo o professor Felipe 
Zumba, que defendeu a dissertação 
de mestrado baseada na pesquisa 
pública promovida pela Adepol, a 
sugestão central do projeto é que 
o governo invista em inteligência 
policial voltada a combater o tráfi-
co de drogas, roubos e homicídios, 
crimes que despertam maiores 
clamores sociais. Ao defender a ne-
cessidade de interiorizar as ações 
de inteligência policial, por meio 
de núcleos descentralizados, o pro-
fessor explica que as demandas da 
população por maior segurança di-
ferem de região para região.

“Na mesorregião Leste, por 
exemplo, foi identificado que a 
problemática se concentra nos ele-
vados níveis de roubo e homicídio; 
já na mesorregião Oeste os crimes 
mais citados foram roubo e tráfico 
de drogas. Além disso, a população 
elegeu como prioridades: aumento 
do efetivo policial e políticas públi-
cas preventivas”, disse Zumba.

Associação vem desde o ano passado apresentando sugestões a políticos estaduais, inclusive durante a campanha eleitoral

Adepol entrega sugestões de projetos
para melhorar segurança pública do RN
Segundo a presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do RN, Paoulla Maués, medida é a continuidade de um 
compromisso da categoria que, durante a campanha eleitoral do ano passado, encaminhou sugestões a todos os candidatos

Documento

José Aldenir / Agora RN

Parceiro da 31ª edição da Feira 
Industrial e Comercial da Região 
Oeste – Ficro 2019, o Sistema 
Fecomércio RN terá um estande 
montado durante o evento. No 
espaço, instrutores do Senac irão 
ministrar oficinas gastronômicas, 
farão demonstrações de serviços de 
beleza e realizarão dinâmicas rela-
cionadas a área de idiomas. A 31ª 
Ficro acontece entre os dias 23 e 26 
de outubro, na Praça de Eventos e 
Estação das Artes Elizeu Ventania, 
em Mossoró, região Oeste do RN.

Realizada pela Associação Co-
mercial e Industrial de Mossoró 
- ACIM, desde o ano de 1987, a 
Ficro é a maior feira multissetorial 
da região. Já inclusa no calendá-
rio de eventos da cidade, a Feira 
é conhecida por reunir empresas e 
indústrias de diversos setores, sen-
do considerada uma das principais 
vitrines para prospecção e fecha-
mento de novos negócios.

O presidente do Sistema Feco-
mércio RN, Marcelo Queiroz, fala 
sobre a importância de investir 
em iniciativas que visam o desen-

volvimento econômico e social do 
estado. "A Fecomércio está partici-
pando mais um ano da Ficro, por-
que entendemos a necessidade de 
apoiar e participar de eventos que 
promovam melhorias no ambiente 
empresarial, como uma das estra-
tégias para o movimento da nossa 

economia", declarou.
Com uma estimativa de público 

de cerca de 20 mil pessoas visitan-
do o evento,  nesta edição da Ficro, 
será inserida na programação a III 
Mostra de Turismo Regional – III 
MTR – que consiste da exposição 
dos atrativos turísticos de Mossoró 

e Região. A Feira ainda oferecerá 
workshops, palestras, mostra de 
artesanato, música ao vivo na pra-
ça de alimentação, intervenções 
culturais e o 1º Feirão Multimarcas 
Ficro de Automóveis. A entrada é  
inteiramente gratuita.

Feira Industrial e Comercial deve receber público de cerca de 20 mil pessoas

Sistema Fecomércio participa, com estande,
da 31ª edição da Ficro, em Mossoró, neste mês

Feira Industrial

Fecomércio / Divulgação

A Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e da De-
fesa Social (Sesed) divulgou 
nesta quarta-feira, 23, dados 
estatísticos que comprovam 
a redução de crimes violentos 
em 2019, quando comparado 
aos últimos anos, desde 2015. 
Até o mês de outubro, mais de 
500 vidas foram poupadas em 
relação ao ano de 2018.

Os números divulgados 
pela Coordenadoria de Infor-
mações Estatísticas e Análise 
Criminal (Coine) apresentam 
a queda. Em números totais, 
de janeiro a outubro de 2019, 
foram contabilizados 1.172 ho-
micídios, uma diminuição em 
29,9% em comparação a 2018, 
quando foram registradas 
1.673 ocorrências. A redução 
se destaca quando comparada 
com os anos de 2017, 2016 e 
2015, onde foram apontados, 
respectivamente, 2.010, 1.600 
e 1.292 homicídios.

Estado teve 
até agora 500 
homicídios a 
menos que 2018

Segurança

23 a 26
são os dias em que a Feira 
Industrial e Comercial da Região 
Oeste estará montada em Mossoró

DIRETO AO PONTO

20 mil
é o número de pessoas que devem 
participar, como vistantes, da 
edição de 2019 do evento
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“Jornal da Record” já tem data para estrear em novo horário

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
A Record trabalha com a data de 25 de novem-

bro para novas mudanças na sua programação, 
entre as principais, o “Jornal Record” às 20h, co-
lado no “Cidade Alerta”.

Estudos realizados, com base na audiência, 
acabaram por recomendar essas alterações, in-
clusive nos horários da dramaturgia, que exige 
investimento e retorno indispensáveis.

Mas será importante também uma rea-
dequação de toda a faixa de entretenimento, 
hoje limitada a uma linha variada de realities 
shows, como “Top Chef”, “Dancing Brasil”, 
“The Four Brasil”, “Canta Comigo”, “Power 
Couple” e “A Fazenda”.

São muitos, mas poucos que realmente ofe-
recem resultados compensadores. Ou nenhum 
capaz de fidelizar a atenção do público. Isto, em 
televisão, quer queiram ou não, sempre será fun-
damental.

No concorrente direto SBT, por exemplo, o te-
lespectador sabe de cor e salteado que toda santa 
noite, faixa das 22h, é exibido o “Programa do Ra-
tinho”. Não por acaso a sua vice-liderança.

E, se tudo ainda não bastasse, também não 
existem termos de comparação, entre os gastos 
de uma ou de outra, na produção desta faixa de 
horário. É ou não é uma questão para ser melhor 
analisada?

ESQUECE
Ontem, circulou 

uma informação de que 
os funcionários do SBT 
poderiam cruzar os bra-
ços, por causa do pacote 
demissões, em plena 
realização do Teleton. 
Bobagem.

O Sindicato dos Ra-
dialistas, consultado, diz 
que essa possiblidade 
não foi cogitada.

TELETON
Está confirmada a 

participação de José 
Luiz Datena no Teleton, 
do SBT, convidado e de-
vidamente autorizado 
pela Band.

Horário reservado 
para o primeiro dia do 
programa, sexta-feira, 
23h.

EMBARQUE
O elenco de “Salve-se 

Quem Puder” viaja nesta 
quinta-feira para sequên-
cia de gravações em Can-
cún, no México.

A volta ao Brasil foi 
marcada para o dia 2 de 
novembro.

NÃO VAI ROLAR 
Na Record, não vai 

mais rolar o especial de 
fim de ano do “Dancing 
Brasil” com a Xuxa. Por 
alguma razão o negócio 
ficou pelo caminho.

A proposta não avan-
çou.

TAMBÉM NÃO
O “Canta Comigo”, 

apresentado por Gugu, 
como já se esperava, não 
terá espaço na progra-
mação de dezembro.  

Também já foi des-
cartado. Xuxa e Gugu, 
no entanto, serão cha-
mados a participar do 
“Família Record”.

VÔLEI NA CULTURA
Bola cantada por aqui, 

a partir do próximo dia 
9, a TV Cultura passará 
a transmitir a Superli-
ga de Vôlei, temporada 
2019/2020.

Serão, no mínimo, 50 
jogos exclusivos, masculi-
no e feminino, sendo duas 
partidas por semana. Nar-
ração de Cadu Cortez.

VOLTAS DA VIDA
Aqui, na segunda, foi 

informada a contratação de 
Iran Malfitano para “Gê-
nesis”, a próxima novela 
bíblica da Record. Malfita-
no que nos últimos tempos, 
fora do mercado, trabalhou 
como motorista de aplica-
tivo e mais recentemente 
deu aulas de interpretação.

Terça-feira, durante 
um curso no Barra World 
Shopping, no Rio, ele foi às 
lágrimas, ao comentar seu 
novo momento. 

n Premiado no New York 
Festivals 2019, “Washed 
by the Sea”, do canal OFF, 
conquistou mais um troféu, o 
Venice TV Awards...

n... O documentário apresenta 
uma história sobre a amizade, 
os valores e a paixão pelo mar 
de três personagens de idades 
e vidas diferentes, Marcela 

Witt, Caio Vaz e Américo Pi-
nheiro...

n... A produção concorreu com 
trabalhos dos Estados Unidos, 
República Tcheca, Holanda e 
Índia.  

n Netflix confirmando para 22 
de novembro o lançamento da 
série “Ninguém Tá Olhando”, 

em 8 episódios, com direção de 
Daniel Rezende...

n ... Em se elenco, Victor La-
moglia, Júlia Rabello, Kéfera 
Buchmann, Leandro Ramos, 
Projota e Danilo de Moura.

n O BandSports também te-
rá posição assegurada para 
transmitir as provas de atle-

tismo na Olimpíada do Japão.
n Gravações da série “As Fi-
ve”, um spin-off de “Malhação: 
Viva a Diferença”, serão con-
cluídas em novembro...

n... Total de 12 episódios e 
produção “exclusiva” para a 
Globoplay...

n  ... Mas que em algum mo-

mento aparecerá também no 
canal aberto.

n Millena Machado, ex-“Auto 
Esporte”, estará no palco do 
“Teleton” neste sábado junto 
com Helen Ganzarolli e Luis 
Ricardo interagindo com os 
atletas Paulo Salmin (tênis de 
mesa), Edênia Garcia (nata-
ção) e Daniel Dias (natação).

Bate-Rebate

ANO QUE VEM

O empresário Rubens Menin, dono da 
CNN Brasil, participou terça-feira de um 
evento no Unique, em São Paulo.

Até em função da curiosidade de todos 
sobre o assunto, avisou aos interessados 
que o lançamento do canal ficou para o 
primeiro trimestre de 2020 – como ante-
cipado por aqui. Ou mais precisamente, 
depois do carnaval.  

SABER ESCOLHER

As demissões em praticamente to-
das as emissoras têm acontecido com 
base em estudos realizados por empre-
sas de consultoria. Umas mais, outras 
menos aptas a realizar trabalhos no 
setor.

Vale sempre lembrar o que acon-
teceu na Band em 2013. Os efeitos se 
fazem sentir até hoje.

 

Cesar Alves/TV Globo

LUAN NO
“CALDEIRÃO”

Luan Santana 
participa do “Caldei-
rão”, neste sábado, 
na Globo. Além de 
cantar os últimos 
sucessos, ele entra 
na brincadeira de 
encenar performan-
ces inusitadas em 
frente ao elevador de 
um prédio. A cada 
vez que a porta se 
abre, os ocupantes 
acabam surpreendi-
dos por situações bem 
diferentes.

C´EST FINI

A partir desta sexta-feira no 
Teatro FAAP, em São Paulo, Tarcísio 
Meira volta a encenar “O Camareiro”, 
sob direção de Ulysses Cruz.

Também no elenco Cássio 
Scapin, Sylvio Zilber, Lara Córdulla, 
Ângela Barros, Karen Coelho e Marcos 
Azevedo.

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!
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RIVER PLATE

CAMPANHAS DOS FINALISTAS

FINAL

X

RIVER PLATE FLAMENGO

Sábado,
23 de novembro

Estádio Nacional
(Santiago-CHI)

Considerado o “time a ser bati-
do” na América do Sul nas últimas 
temporadas, o gigante argentino 
River Plate chegou até a decisão 
da Libertadores de 2019 após uma 
derrota para o seu rival, o Boca Ju-
niors, por 1 a 0 na Bombonera, em 
jogo disputado na última terça-fei-
ra, em Buenos Aires.

Apesar do revés, o time coman-
dado por Marcelo Gallardo garan-
tiu a vaga na decisão, uma vez que 
havia vencido o jogo de ida por 2 
a 0 no Monumental de Núñez, no 
último dia 1º de outubro. 

A decisão da Libertadores de 
2019 será a sétima que a equipe 
millonaria, como é conhecida, dis-
putará em toda a sua história. Até 

agora, foram quatro títulos e dois 
vices-campeonatos conquistados.

No entanto, esta será a se-
gunda vez que o clube portenho 
encontrará um brasileiro na deci-
são. Na primeira ocasião, a equipe 
argentina acabou derrotada para o 
Cruzeiro, em 1976. As outras finais 
disputadas pelo River foram em 
1966 (derrota para o Peñarol, do 
Uruguai); 1986 e 1996 (títulos con-
quistados sobre o América de Cali, 
da Colômbia); 2015 (título sobre o 
Tigres, do México, que jogou como 
convidado apesar de ser da Conca-
caf); e o mais recente no ano passa-
do, quando novamente conquistou 
o título, desta vez sobre o maior 
rival, Boca Juniors).

Sobre o River Plate FLAMENGO
1ª FASE

Alianza 1x1 River Plate
River Plate 0x0 Palestino

Inter 2x2 River Plate
River Plate 3x0 Alianza

Palestino 0x2 River Plate
River Plate 2x2 Inter

OITAVAS
River Plate 0x0 Cruzeiro
Cruzeiro 0x0 River Plate

QUARTAS
River Plate 2x0 C. Porteño
C. Porteño 1x1 River Plate

SEMIFINAL
River Plate 2x0 Boca Juniors
Boca Juniors 1x0 River Plate

1ª FASE
San José 0x0 Flamengo

Flamengo 3x1 LDU
Flamengo 0x1 Peñarol
Flamengo 6x1 San José

LDU 2x1 Flamengo
Peñarol 0x0 Flamengo

OITAVAS
Emelec 2x0 Flamengo
Flamengo 2x0 Emelec

QUARTAS
Flamengo 2x0 Internacional
Internacional 1x1 Flamengo

SEMIFINAL
Grêmio 1x1 Flamengo
Flamengo 5x0 Grêmio

Marcelo Gallardo, técnico do River-ARG

Divulgação / River Plate

O Flamengo venceu o Grêmio 
por 5 a 0, na noite desta quarta-
-feira, 23, diante de um Maracanã 
lotado, e se classificou para a final 
da Libertadores 2019. Os gols da 
vitória da equipe carioca foram 
marcados por Bruno Henrique, 
Gabriel (duas vezes), Pablo Marí e 
Rodrigo Caio. No primeiro jogo as 
duas equipes tinham empatado em 
1 a 1, em Porto Alegre.

O primeiro tempo foi muito dis-
putado, com muitos lances duros. 
O Flamengo teve mais posse de 
bola e arrematou mais vezes, com 
boas defesas de Paulo Victor.

Até que, aos 41 minutos da eta-
pa inicial, o Flamengo abriu o pla-
car. Em um ataque rápido, Bruno 
Henrique rolou para Gabriel. Ele 
chutou, o goleiro gremista defen-
deu, e o mesmo Bruno Henrique 
aproveitou bem o rebote para rolar 
para o fundo da rede e fazer a festa 
da torcida da casa.

Logo no começo do segundo 
tempo o Flamengo ampliou. Com 
um minuto, após a cobrança de 

escanteio, o atacante Gabriel, o Ga-
bigol, acertou um belo chute para 

fazer 2 a 0 no placar. 
Mesmo com a boa vantagem, a 

equipe carioca seguiu atacando e, 
aos sete minutos, o árbitro marcou 
o pênalti de Geromel em Bruno 
Henrique. Na cobrança, Gabriel fez 
o segundo dele na partida, o tercei-
ro do Flamengo.

Na etapa final, os donos da casa 
ainda tiveram um gol anulado, por 
impedimento, mas nada que tiras-
se a empolgação dos flamenguistas 
que, aos 21 minutos, transforam a 
vitória em goleada. Após cobrança 
de escanteio, Pablo Marí cabeceou 
para o gol. 4 a 0 no placar.

Aos 25 minutos, quem marcou 
foi o zagueiro Rodrigo Caio, que 
cabeceou bem a falta cobrada por 
Everton Ribeiro. No final, teve até 
olé da contente torcida flamen-
guista, classificada para a final 
da Libertadores 2019. A final será 
contra o River Plate em jogo único. 
A partida será realizada no dia 23 
de novembro, no Estádio Nacional 
do Chile, em Santiago.

Artilheiro do time e do Brasil na temporada, Gabigol marcou duas vezes para garantir o Fla final da Libertadores contra o River

Flamengo goleia o Grêmio por 5 a 0 no 
Maracanã e avança à final da Libertadores
Rubro-Negro carioca não se contentou com a possibilidade do 0 a 0 para avançar e atacou rival gaúcho do início ao fim; 
Gabigol (em duas oportunidades), Bruno Henrique, Pablo Marí e Rodrigo Caio marcaram os gols da goleada no Maraca

Impiedoso

Alexandre Vidal / CRF
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LICENÇA AMBIENTAL
ARAGÃO EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 23.009.114/0001-
06 torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 
21/10/2019, através do Processo Administrativo Nº 037564/2019-28, a Licença Simplificada de 
um Centro Comercial, com área construída de aproximadamente 695,35 m² em um terreno de 
769,18 m², situado na Av. Alexandrino de Alencar esquina com a Av. Romualdo Galvão, S/N, Barro 
Vermelho – CEP 59.030-660 - Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para 
solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DA LICENÇA ALTERAÇÃO – LA

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Alteração - LA do poço 1-PTX-11-RN para Estação Coletora, válida até 29/07/2020. 
Localizado na zona rural do município de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

CONCESSÃO DA LICENÇA ALTERAÇÃO – LA

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Alteração - LA da Linha de Surgência do poço 7-CLD-3-RN, válida até 22/07/2020. 
Localizado na zona rural do município de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Regularização de Operação - LRO da Linha de surgência do poço 7-CLD-1-RN válida 
até 13/08/2020. Localizado na zona rural do município de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

M F DE LIMA CONFECCOES - ME, CNPJ: 09.661.636/0001-59, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA uma 
Licença de Regularização de Operação com validade até 01/10/2021, nº 2019-136517/TEC/LRO-
0197, para uma indústria de confecção de peças de vestuário, localizada na Vila do Rio dos Indios 
de Cima, nº 706, Ceará Mirim/RN.

Maria Francinete de Lima
Proprietário

PEDIDO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

R FERNANDES CAVALCANTI, CNPJ Nº 10.717.239/0001-30, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Instalação, para um posto revendedor de combustível, localizado na BR 405, Sítio 
Melancias, S/N, Zona Rural, CEP: 59700-000, Apodi/RN.

RIVALDO FERNANDES CAVALCANTE   
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

HERCILIA COELHO DE MEDEIROS., CPF 357.950.344-87, torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a LRO para Centro de 
Compras(Shopping Cidade Verde), localizada na Avenida Ayrton Senna, 1995, Nova Parnamirim, 
Parnamirim/RN

Hercília Coelho de Medeiros
Proprietária

A SpaceX diz que pla-
neja começar a oferecer 
serviços de banda larga aos 
clientes a partir de satélites 
no espaço já em meados de 
2020. A empresa precisa 
ainda concluir seis de oito 
lançamentos, com 60 satéli-
tes por viagem, para que o 
serviço comece a funcionar.

A constelação proposta 
pela SpaceX, formada por 
milhares de satélites em 
órbita baixa, é conhecida 
como Starlink. Até agora, 
a empresa de Elon Musk 
garantiu o licenciamento da 
FCC (Comissão Federal de 
Comunicações) para lançar 
quase 12 mil satélites em 
órbita.

Apenas na semana pas-
sada, a agência enviou um 
pedido à União Internacio-
nal de Telecomunicações 
(UIT), solicitando que as 
frequências de rádio se co-
muniquem com outros 30 
mil satélites Starlink. Ou 
seja, serão 42 mil satélites 
em órbita.

Até agora, a empresa 
já enviou 60 satélites. Três 
desses falharam e outros 
dois foram retirados pela 
própria SpaceX para testar 
a capacidade de recuperar 
os equipamentos. Enquan-
to isso, Elon Musk tuitou 
usando o sistema Starlink. 
“Uau, funcionou!!”, publicou 
o CEO.

Ainda há muito traba-
lho a ser feito antes que as 
pessoas possam começar a 
acessar a internet pelo Star-
link. Além de lançar satéli-
tes, a SpaceX ainda precisa 
terminar de desenvolver 
seu terminal de usuário, um 
pequeno dispositivo que os 
clientes usarão para receber 
sinais de banda larga dos 
satélites. Preço e forma de 
inscrição também precisam 
ser determinados.

SpaceX deve 
lançar serviço 
de internet por 
satélite em 2020

Tecnologia

Novidade por surgir no ano que vem

Olhar Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 005/2019

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-
-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua Comissão 
Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2019, torna público o resultado da 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2019, MENOR PREÇO GLOBAL COM REGISTRO DE 
PREÇO, para a contratação de laboratório especializado para a realização de exames de mamogra-
fia, com equipamento móvel, para atender às necessidades do SENAR-AR/RN, no desenvolvimento do 
programa denominado “Bem Viver”, declarando a empresa NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MÉDICOS 
OCUPACIONAIS LTDA/ 07.221.418/0001-78 Vencedora do item 01. Natal (RN), 23 de outubro de 2019. 
Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira.

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO, leiloeiro oficial inscrito na JUCERN nº 024/11, com escritório à Rua 
Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, 
Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, nos termos do instrumento particular de 24/10/2012, no qual figura 
como Fiduciante AGENOR ALVES DE FREITAS JUNIOR, brasileiro, solteiro, escrivão da Polícia Federal, RG 
nº 1.525.249-SSP/PE, CPF nº 167.377.764-34, residente e domiciliado à Rua Praia Redonda, 2238, Ponta 
Negra, Natal/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
04 de novembro de 2019, às 10:00 horas, à Rua Presidente Artur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, 
em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.406.860,80, o imóvel abaixo descrito, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído Um (01) prédio residencial nº 3390, 
situado à Rua Antônio Mor (antiga Rua Projetada), lado par, esquina com a Rua Projetada, no bairro de Ponta 
Negra, zona suburbana, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta capital, bem o domínio dos respectivos 
terrenos próprios, onde dito prédio se acha edificado, designados por lotes 01, 02 e 03, da Quadra “E”, os 
quais têm de per si, as seguintes características: LOTE 01 – medindo 366,00m² de superfície, limitando-se: ao 
Norte, com a Rua Antônio Mor (antiga Rua Projetada), com 12,00m; ao Sul, com parte do lote 06, com 12,00m; 
a Leste, com a Rua Projetada, com 34,00m; e, ao Oeste, com o lote 02, com 30,00m; LOTE 02 – medindo 
354,00m² de superfície, limitando-se: ao Norte, com a Rua Antônio Mor (antiga Rua Projetada), com 12,00m; 
ao Sul, com parte do lote 06, com 12,00m; a Leste, com o lote 01, com 39,00m; e, ao Oeste, com o lote 03, com 
29,00m; e LOTE 03 – medindo 342,00m² de superfície, limitando-se: ao Norte, com a Rua Antônio Mor (antiga 
Rua Projetada), com 12,00m; ao Sul, com parte dos lotes nºs 06 e 07, com 12,00m; a Leste, com o lote 02, 
com 29,00m; e, ao Oeste, com o lote 04, com 28,00m, conforme matrícula sob nº 13.301 no 7º Ofício de Notas 
de Natal, Registro de Imóveis da 3ª Zona, comarca de Natal/RN, em 20/02/1997. Obs: Ocupado. Desocupação 
por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica 
desde já designado o dia 05 de novembro de 2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 645.525,49. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” 
e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e 
a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura 
de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitató-
rio Nº. 080/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA NUTRIÇÃO, 
com REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 07/11/2019 às 08h30min, na sede 
da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macai-
ba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 23/10/2019. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório 
Nº. 084/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO FISIOTERA-
PÊUTICO PARA O CENTRO DE SAÚDE LUIZ ANTÔNIO DA FONSECA SANTOS, com REGISTRO 
DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 08/11/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Mu-
nicipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/
licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
as 17h00min. Macaíba/RN, 23/10/2019. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório 
Nº. 085/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA COMPOR 
DUAS SALAS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE - MICROCEFALIA, COM REGISTRO DE PREÇOS. 
A sessão pública dar-se-á no dia 11/11/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/
RN, 23/10/2019. Pregoeiro/PMM.

COMISSÃO DE PRO-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA VEICULAR INNOVA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A comissão de pro-fundação da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA VEICULAR IN-
NOVA.  RN, pelo presente EDITAL, CONVOCA TODOS OS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DE 
PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA VEICULAR INNOVA, para participarem da Assembleia Geral, a ser 
realizada no dia 05 DE NOVEMBRO DE 2019, NA AVENIDA DOS CAIAPOS, 123, PITIMBU, CEP 
59.067-400, com início às 09h00minhs em primeira convocação e, as 10h00minhs em segunda e 
última convocação, com qualquer número de presentes, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia; a) Aprovação e Fundação da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA VEI-
CULAR INNOVA; b) Discussão e Aprovação do estatuto social da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E 
ASSISTÊNCIA VEICULAR INNOVA; c) Eleição e Posse dos membros da diretoria executiva e fiscal 
da Associação e; d) Demais Assuntos Gerais. Natal-RN, 22 de outubro de 2019.

ADAINTON FERNANDES DA SILVA,
PRESIDENTE DA COMISSÃO PRO-FUNDAÇÃO
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BANCO 6

ASBB
TAGARELAR

SIRCADEIA
VIROSERI
IIRNARA

ADENDOSO
ARGAMASSA
DURLACA

LEMEFADAS
FECEGAR

DISPAROIA
SERRPOR
ICMACACA
CACAREJAR

WALTILESA

Prática
que ajuda
a contro-
lar o peso

Traje
usado
pelas

indianas

A dificul-
dade do 
dormi-
nhoco 

Título
britânico 

de nobreza

Doença
como a
rubéola

(?) Leão,
cantora
da MPB

Cubro de
água

Ácido da
aspirina
(sigla)

Acrésci-
mo a um

livro

O de
janeiro
inicia o

ano

Suporte
de roupas
em lojas

Chefe
espiritual
indígena

Imitar a
voz da
galinha 

(?) Disney:
criou o
Mickey

Sã; sem
nenhum

ferimento

Ipanema
e Leblon

Divisão de
piscinas

(?) Cubas, criação de
M. de Assis (Lit.)
Morada de Adão e

Eva (Bíblia)

Castigo
do ladrão
Local de

lutas

Espécie
de verniz

Equipe ita-
liana da F1

(?) de lado:
desprezar 

Celular
(red.)

Tiro
(de arma)

A letra
sinuosa

Base da
alvenaria
"Volante"
do navio

Destino
(pop.)
Deixar
de ver 

Entidades
como

Morgana
(Lit.)

Demons-
tra alegria

Cozida
no forno

Carta do
baralho
Falar
muito 

Virtude do
religioso
500, em
romanos

Errar, 
em inglês

Fêmea
símia

Substân-
cia para

caiar
paredes

Seguir
Termina-
ção de
"varrer"

3/err — sir. 4/brás — walt. 6/adendo. 9/argamassa.

HORÓSCOPO

Sua dedicação ao trabalho pode 
render uma grana extra hoje. Terá boas 
oportunidades de mostrar seu valor 
e conquistar o reconhecimento que 
merece. A dois, apoie o par em tudo 
que puder.

Evite assumir mais responsabilidades 
do que aguenta cumprir. Namoro 
secreto recebe bons estímulos e 
quanto mais privacidade, melhor. 
Compartilhe suas preocupações com 
quem ama.

Seu entusiasmo fará com que as 
tarefas fluam melhor, até as mais 
difíceis. Aproveite para investir no 
crescimento profissional. Namoro com 
amigo(a) ou mais companheirismo no 
romance.

Pessoas mais velhas podem dar boas 
dicas: saiba ouvir. Aceite convites dos 
amigos para sair, ainda mais se quer 
encontrar um novo amor. Fuja de 
discussões no romance.

Quem trabalha com o que gosta 
terá um dia bem produtivo. Se não 
é o seu caso, que tal tirar da gaveta 
aquele antigo sonho ou projeto? Só 
vai investir em alguém capaz de dar 
segurança ao seu coração. 

Explore seu potencial no emprego, 
pois pode pintar uma promoção. Quem 
busca um amor será exigente nas 
paqueras. Bom momento para celebrar 
a conquista de algo muito desejado.

No trabalho, participe mais dos 
debates, dê ideias e sugestões e 
também ouça pessoas experientes. 
Papos descontraídos vão te ajudar a 
descobrir se você e o alvo combinam. 

Seu alto-astral vai contagiar os colegas. 
Faça cursos e coisas que contribuam 
para o seu desenvolvimento. Na paquera, 
busque alguém com quem tenha mais 
afinidades. Valorize o diálogo no romance.

Os astros indicam um bom dia para 
ganhar dinheiro. Terá que trabalhar 
bastante, usar seus talentos e provar 
o seu valor, mas vai valer a pena. 
Cuide de quem ama, mas não seja 
possessivo(a).

Pense em coisas que gostaria de mudar e 
vá em frente. No amor, você vai esbanjar 
sensualidade e pode envolver quem 
quiser com seu charme. A dois, reforce a 
confiança e renda-se aos desejos.

Seu jeito responsável e disciplinado 
vai garantir um dia produtivo no 
trabalho. Terá facilidade para 
aprender. Na vida a dois, abra mais 
o seu coração e mostre ao par o que 
sente. 

Trocar ideias com os colegas pode 
contribuir muito para o seu bom 
desempenho no emprego. Pode até 
pintar um namoro com alguém amigo. Na 
união, muito companheirismo e diálogo. 

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

Maria da Paz pede ajuda a Amadeu. Zé Hélio alerta Téo sobre Jô. Leandro sente ciúmes de 
Agno com Rock. Beatriz pede Zé Hélio em namoro. Téo e Kim pedem que Vivi não prejudique 
Maria da Paz no concurso de bolos. Vivi comenta com Berta seus planos com Chiclete. 
Agno afirma a Leandro que o ama. Maria da Paz e Amadeu comemoram o arquivamento do 
processo contra ela. Sílvia propõe dar aulas particulares a Merlin. Zé Hélio diz que deseja se 
casar com Beatriz. Rock flagra Kim com Paixão e termina o contrato com a moça. 

A DONA DO PEDAÇO

Almeida revela a Júlio que tem dois filhos. Inês furta as cartas de Shirley. Júlio fala para Lola 
pedir o dinheiro que eles precisam para Emília. Almeida decide revelar a verdade para Clotilde. 
Revela que é casado, e Clotilde se desespera. Júlio convence Lola a falar com Emília. Inês lê 
as cartas de Shirley. Dona Maria apoia Almeida. Genu se aconselha com Lola. Virgulino chega 
ao Hotel dos Viajantes. Emília humilha Lola. 

ÉRAMOS SEIS

Gisele implora para que William não conte nada a Nana, com medo de perder o emprego. 
Gabriela deixa escapar a Ramon sobre Paloma e Marcos. Sofia fica triste ao se despedir 
de Jorginho. Thaíssa diz a Toshi que ela pode conseguir visto permanente no Brasil se 
casar com um brasileiro, e sugere Léo. Diogo tenta subornar Yuri. Natasha pede a Marcos 
para levá-la à barraca da Lulu. Paloma vê Ramon dançando com Francisca.

Ester sai de casa escondida e se passa como aluna na Ruth Goulart. Glória avisa Marcelo 
que encontrou um tratamento alternativo para memória no exterior, e quer que ele a 
acompanhe na viagem. João pergunta a Filipa se foi ela quem escreveu a cartinha. Os 
funcionários entram na O11O, veem as coisas reviradas e suspeitam de uma invasão. 
Luca pergunta a Mirela se não há chances de #Lurela voltar. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS, inscrito no CPF: 143.753.624-72, torna público que está re-
querendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença de Instalação, para a atividade de revenda varejista de combustíveis líquidos, do 
futuro empreendimento localizado na Av. José Mario de Farias, s/n, RN-023, Centro, Touros / RN.

Ivo Nilson Lopes de Medeiros - Diretor

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 21.052.876/0001-51
Torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Licença Simplificada para Transporte de Resíduos Sólidos urbanos, com capacidade 10,85ton, 
com Validade: 16/10/2025, Localizada na Av. Maria Lacerda Montenegro, 210, Loja 05, Nova Par-
namirim, Parnamirim/RN;
E torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA:
Licença de Operação para Transporte de Resíduos Sólidos urbanos, com capacidade 10,85ton, 
Localizada na Av. Maria Lacerda Montenegro, 210, Loja 05, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN;

PAULO RICARDO MARQUES GUEDES
PROPRIETARIO

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A 
da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado 
pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião Extraordinário.
Solicitantes: o Sr. RAMIRO BANFI, argentino, casado, empresário, portador do passaporte n° AAC603503 
e RG n° 26.102.485, inscrito no CPF/MF sob o n° 012.717.089-81, e sua esposa, a Sra. MARIA SOL 
BERGONZI, argentina, casada, empresária, portadora do RNE n° G359905-Q, inscrita no CPF/MF sob o 
n° 012.717.119-31, ambos residentes em Paseo I28726, Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina, que vem 
através do seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, 
CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Sucupira, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 1.582,91m² (mil, quinhentos e oitenta e dois metros e noventa e um decímetros 
quadrados), perímetro de 1.582,91m, cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau 
do Sul/RN, n. 1.0101.002.09.4901.0000.6 e sequencial n° 1.001713.5, CEP: 59.178-000. Confrontan-
tes: ao NORTE do ponto P1 ao P2 com 42,18m, com o Sr. Romero Alheiro Alves, ao SUL do ponto P3 
ao P4 com 43,55m com a Sra. Magnólia Melo de Souza; ao LESTE do ponto P2 ao P3 com 37,93m com 
o Sr. Ole Jorns Haesken, e ao OESTE do ponto P4 ao P5 com 25,79m e do ponto P5 ao P1 com 9,50m, 
totalizando um limite Oeste de 35,29m com a Rua Sucupira. Memorial correspondente ao serviço regis-
trado no CREA-RN com ART n° RN20190280457.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a 
este imóvel é R$ 329.600,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 
15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 
dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuên-
cia ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos 
exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais aces-
sões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 24.10.2019
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