
DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

GORArn
NATAL, SEXTA-FEIRA, 29DE NOVEMBRO DE 2019 
EDIÇÃO Nº 689 |  ANO 3  | 10.000 EXEMPLARES  

www.agorarn.com.br

A JORNAL 100% GRÁTIS.PEGUE O SEU!

RN tem 460 pessoas à espera
de transplante de rim ou córnea

Saúde 08

Estado tem autorização para realizar apenas esses dois tipos de transplante. Quem necessita de novo coração ou 
pulmão, por exemplo, entra em fila de espera nacional. Morte do apresentador Gugu suscitou debate sobre o assunto

Novidade 16

Ferdinando Teixeira, Edílson Costa e Pedro Neto comandam a partir
de segunda-feira o “Resenha 97”, com tudo sobre o mundo da bola

Na 97 FM, agora tem futebol

Potiguares têm a 
maior expectativa 
de vida do Nordeste

CCJ da Assembleia 
aprova crédito 
extraordinário

Deputados do RN 
iniciam indicações 
de emendas

Pelo menos em comparação 
com o Nordeste, os potiguares 
lideram na média de expectativa 
de vida ao nascer, com 76,2 anos, 
segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE)

Governo do Estado precisa 
mexer no orçamento para 
pagar despesas de fim de 
ano. Projeto ainda passará por 
outras comissões e o plenário

Entre os parlamentares, 
Sandro Pimentel (PSOL) sugere 
verbas para educação, saúde, 
infraestrutura, agricultura e 
meio ambiente

Saúde 10

Estudo 07

Orçamento 03 Legislativo 06

762 morreram em 
ações policiais nesta 
década, diz estudo

MP vai à Justiça 
contra Rosalba por 
causa de consignados

Levantamento divulgado na 13ª 
edição da revista Obvium mostra 
que 99% das pessoas mortas 
eram civis. Enfrentamentos com 
a Polícia Militar estão no topo do 
ranking, com 92% dos casos

Promotoria acusa Prefeitura de 
Mossoró e a própria gestora 
de apropriação indevida de 
verba que foi descontada no 
contracheque dos servidores,
mas não repassada aos bancos

Estatística 08 Improbidade 02

Fábio Júnior é uma 
das atrações do fim 
de semana em Natal
Confira dicas de programas para 
hoje, amanhã e domingo. Além 
de Fábio Júnior (foto), cidade 
terá Grande Encontro e muito 
mais. Dica de filme é “O Irlandês”, 
disponível na Netflix

#Sextou 13
Canindé Soares

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Projeto de lei
reduz fila de 
exames em Natal
Proposta de Nina Souza 
prevê convênios com clínicas 
particulares para a realização 
de exames. Contrapartida seria 
abatimento em dívida tributária
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A política tem destas coisas. 
Pressupõe a paciência de 
negociar, costurar arranjos 

e buscar apoios. Não se governa 
fora dessas condições, por mais 
detestáveis e desprezíveis que elas 
soem aos puristas, proprietários da 
verdade.

O que agrada um setor mas 
desagrada a outro tem seu ponto de 
equilíbrio na política, cujas origens 
ancestrais conseguiram fazer com 
que o mundo, de tantas guerras 
e conflitos, não desaparecesse por 
completo.

A escalada da militância 
política pelas redes sociais parece 
turvar qualquer possibilidade para 
entendimentos futuros com base nos 
interesses do País.

Uma vez que esses interesses 
complexos e difusos passam pelo 
debate público, fechar portas para 
as diferentes visões da sociedade 
pode apressar um desfecho de 

cunho autoritário, embora seja hoje 
difícil acreditar que isso ocorreria 
no Brasil.

Acontece que o mundo sempre 
apresenta surpresas.

Golpes de Estado como o que 
recentemente ocorreu na Bolívia, 
explosão de violência no Chile e o 
que se arrasta sem aparente solução 
na Venezuela dão sinais mais do 
que suficientes de que é preciso 

cuidado com a opções buscadas 
dentro da institucionalidade.

Não é apenas porque 
acreditamos estar certos de 
alguma coisa que essa convicção 
será aceita por toda a sociedade. 
É nessa hora que bobagens como 
“refundar a República” soam até 
mais ignorantes do que arrogantes, 
embora sejam ambas as coisas.

É como demolir palácios, 
acreditando que a reconstrução 
deles não passe de um tenebroso e 
desnecessário retrabalho.

Se, de um lado, o exercício da 
política nunca foi tão necessário ao 
país, nunca coube tanto à Justiça 
brasileira uma postura contra 
majoritária, baseada em valores 
técnicos-jurídicos descolados da 
militância política.

Afinal, tudo isso dá na mesma: 
preservação da legalidade, limites 
do poder e rigor no exercício da 
democracia.  

República da razão

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES
Eleitores de Ceará-Mirim e 

Alto do Rodrigues vão às urnas no 
próximo domingo, 2, para escolher 
prefeitos para um mandato 
tampão (até o final de 2020). Os 
prefeitos eleitos em 2016 foram 
cassados pela Justiça Eleitoral por 
abuso de poder econômico, no caso 
de Ceará-Mirim, e por infração à 
Lei da Ficha Limpa, no caso de 
Alto do Rodrigues.

NOVOS DIRETORES
A rede estadual de educação 

realiza nesta sexta-feira, 29, eleições 
gerais para os cargos de diretor e 
vice-diretor para o triênio 2020-
2022. 581 escolas estão envolvidas 
no processo eleitoral. Alunos, 
professores, equipe gestora e pais de 
alunos ou responsáveis estão aptos 
a votar, somando cerca de 250 mil 
pessoas.

CANNABIS
A Assembleia Legislativa 

realiza hoje, a partir das 14h, uma 
audiência pública para discutir a 
regulamentação do uso da cannabis 
para fins medicinais. A deputada  
Isolda Dantas (PT), que propôs a 
reunião, comenta que, apesar de a 
substância ser reconhecidamente 
eficaz no tratamento de várias 
doenças, “ainda é estigmatizada 

O relatório da PEC emergencial no Senado cria uma espécie de 
participação de lucros e resultados (PLR) para os servidores 
públicos. Quando as receitas superarem as despesas no 

caixa da União, Estados e municípios, os servidores públicos vão 
ter direito a um bônus de até 5% do chamado superávit primário. 
Além disso, o parecer inclui políticos na mesma redução de salários 
prevista para os funcionários de carreira. O relator da proposta, 
Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), concluiu o parecer e deve apre-
sentar o documento até esta sexta-feira, 29. Ele ainda negociava os 
pontos com a equipe econômica e a versão final do relatório não foi 
divulgada. O formato de acionar os gatilhos em caso de emergência 
fiscal será mantido.

PEC emergencial

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

e proibida, o que compromete a 
qualidade de vida” de quem precisa.

ESPANCAMENTO
O homem que foi preso no último 

sábado após ser filmado espancando 
um cavalo em Touros já foi solto. O 
deputado estadual Sandro Pimentel 
(PSOL) pediu que o Ministério 
Público vá à Justiça solicitar que 
o homem seja impedido de se 
aproximar do animal.

DÓLAR
Depois de uma sequência de 

recordes, a moeda norte-americana 
caiu pela primeira vez em cinco 
sessões. O dólar comercial fechou 

esta quinta-feira, 28, vendido a R$ 
4,216. Anteontem, a moeda tinha 
fechado em R$ 4,259, o maior valor 
nominal (sem a inflação) desde a 
criação do real.

COAF
O Supremo Tribunal 

Federal (STF) terminou ontem 
o julgamento sobre a validade 
do compartilhamento de dados 
financeiros da Receita Federal e de 
órgãos como o antigo Coaf com o 
Ministério Público sem autorização 
judicial. A maioria dos ministros 
entendeu que o envio total é 
constitucional e não se trata de 
quebra ilegal de sigilo fiscal.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) 
ingressou na Justiça com uma ação civil pública contra a 
Prefeitura de Mossoró, a prefeita Rosalba Ciarlini e os se-
cretários municipais de Administração, de Finanças e da 
Fazenda, Pedro Almeida Duarte, Erbênia Maria de Oli-
veira Rosado e Abraão Padilha de Brito, respectivamente.

A 19ª Promotoria de Justiça da cidade de Mossoró 
pede a condenação dos demandados por ato de impro-
bidade administrativa por causa do que entendem como 
“apropriação indevida” de valores descontados nos con-
tracheques dos servidores públicos a título de emprésti-
mos consignados.

Levantamento do Ministério Público aponta que a Pre-
feitura de Mossoró deve a apenas dois bancos (Banco Olé 
Bonsucesso e Caixa Econômica Federal) R$ 7,9 milhões. 
Essa verba foi descontada dos servidores que contrataram 
empréstimos consignados, mas não foi repassada às ins-
tituições financeiras. A quantia é referente ao período de 
2017 a novembro de 2019 e inclui tanto dívida nova como 
débito de um parcelamento realizado em 13 de setembro 
de 2017 com a Caixa. A ação civil pública foi ajuizada pe-
rante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Mossoró.

 O Ministério Público solicitou, além do reconheci-
mento de ato de improbidade, a obrigação de efetuar os 
repasses mensais do total dos descontos realizados nos 
contracheques dos servidores, o cumprimento dos parce-
lamentos existentes, além da  indisponibilidade dos bens 
dos investigados, correspondente aos valores decorrentes 
da atualização monetária que o município já teve que pa-
gar aos referidos bancos em decorrência dos atrasos, no 
valor de, pelo menos, R$ 634.502,40.

MPRN processa Rosalba 
por reter consignados

Improbidade

Levantamento aponta que Prefeitura
deve a apenas dois bancos R$ 7,9 milhões

José Aldenir / Agora RN

Prefeita de Mossoró é acusada de “apropriação indevida” de recursos

Editor-Geral Tiago Rebolo - Editor-Assistente Tallyson Moura -  Editor do Online 
Anderson Barbosa - Editor de Economia Marcelo Hollanda - Editor de Cidades 
Jalmir Oliveira - Gerente de Recursos Humanos Rejane Barbosa

Medida no Chile reduz salários de 
parlamentares à metade por 60 dias

América do Sul

Parlamentares da Câmara dos Deputados do Chile 
aprovaram, por unanimidade, uma medida transitória 
para reduzir à metade os salários e outras remunera-
ções dos políticos, pelo período de 60 dias. Prefeitos, 
vereadores e membros do Judiciário e do Ministério 
Público foram poupados.
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A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) da As-
sembleia Legislativa aprovou por 
unanimidade, em reunião extraor-
dinária realizada nesta quinta-fei-
ra, 28, o projeto de lei que autoriza 
o Governo do Estado a abrir crédito 
extraordinário no orçamento de 
quase R$ 1,8 bilhão.

Segundo o governo, o projeto 
tem o objetivo de corrigir distorções 
do orçamento aprovado pelos depu-
tados no ano passado. A gestão da 
governadora Fátima Bezerra tem 
dinheiro em caixa, mas não há pre-
visão orçamentária para despesas de 
final de ano, como a folha de salarial 
de dezembro e o 13º dos servidores.

“Esse é um projeto de grande 
importância social, porque 80% 
dos recursos serão destinados ao Deputado George Soares (PL) discursa durante reunião da CCJ nesta quinta-feira

CCJ da ALRN aprova abertura de crédito 
extraordinário que permite pagar salários
Depois da aprovação na CCJ, o projeto segue agora para a Comissão de Finanças e Fiscalização (CFF). Governo espera que 
o colegiado se reúna para apreciar o texto já na próxima terça. Depois disso, a matéria será encaminhada para o plenário

Comissão de Justiça

João Gilberto / ALRN

R$ 1,8 bi
DESTAQUE

é o crédito extraordinário que o 
governo pretende abrir no para 
despesas de fim de ano

Com a intenção de instalar 
projetos de geração de energia eó-
lica, solar e a gás no Rio Grande 
do Norte, a governadora Fátima 
Bezerra assinou mais um proto-
colo de intenções com empresas 
chinesas. Cumprindo agenda no 
país asiático, a governadora foi 
recebida pelo vice-presidente da 
State Power Investment Corpo-
ration (SPIC), Yang Ya, na sede 
da empresa, em Pequim (China), 
para assinar o documento.

“A diretoria da SPIC está exa-
minando concretamente a instala-
ção de um parque solar no Brasil 
e tem como prioridade a instalação 
no Rio Grande do Norte. Esse par-
que solar, com uma potência de 500 
megawatts, será um dos maiores 
do País”, destacou a governadora 
no ato de assinatura do protocolo. 
Essa ação é fruto de audiência re-
alizada em julho deste ano, quan-
do a governadora recebeu, em seu 
gabinete, parte da diretoria da em-
presa manifestando interesse em 
investir no Rio Grande do Norte.

A SPIC é uma das maiores 
empresas do mundo no ramo da 
energia elétrica, e no Brasil possui 
a hidrelétrica de São Simão, em 
Minas Gerais e dois parques eóli-
cos na Paraíba. A empresa chinesa 

planeja investir R$ 4 bilhões na re-
gião Nordeste, sendo R$ 2 bilhões 
no Rio Grande do Norte, onde já 
possui escritório e quer investir na 
produção de energia eólica e solar.

“A nossa esperança é que esse 
novo parque solar e essa fábrica 
venham a ser instalados no nosso 
Estado para gerar emprego para 
o nosso povo”, concluiu Fátima, 
que também assinou protocolo de 
intenção com a diretoria da China 
General Nuclear e Power Corpora-
tion (CGN), cuja finalidade tam-

bém é de geração de energia no Rio 
Grande do Norte.

A governadora ficará na China 
até o início de dezembro, acom-
panhada do secretário estadual 
de Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), Jaime Calado. A gover-
nadora do Rio Grande do Norte 
participa do Seminário de Comu-
nicação e Cooperação Financeira 
Internacional da iniciativa “Um 
Cinturão, Uma Rota”, que acon-
tece nas cidades de Pequim e Lis-
boa, respectivamente.

Fátima Bezerra assinou protocolo de intenções com empresa do ramo de energia

Na China, governadora discute 
instalação no RN de parque solar

Investimento

Governo do RN / Divulgação

Governo federal anuncia
R$ 2 milhões para Natal

Assistência social

A Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Social do Mi-
nistério da Economia confirmou 
esta semana a destinação para 
Natal de R$ 2 milhões para 
investimentos no âmbito da Se-
cretaria Municipal de Trabalho 
e Assistência Social (Semtas). 
O órgão também anunciou dois 
micro-ônibus.

“Na pauta, foi garantido o 
recebimento dos dois micro-ô-

nibus no prazo de 30 dias e o 
empenho dos R$ 2 milhões pa-
ra potencializar os serviços da 
assistência no município. Tam-
bém ficou definido o repasse 
das parcelas em atraso do con-
finamento federal dos Serviços 
Socioassistenciais executados 
pela Semtas, com garantia de 
recebimento de parte desses re-
cursos até dezembro”, resumiu 
a secretária Andréa Dias.

WhatsApp quer norma para 
proibir disparos em massa

Eleições

O WhatsApp sugeriu a in-
clusão nas regras de propagan-
da eleitoral para as eleições mu-
nicipais de 2020 de um artigo 
que vede expressamente os dis-
paros em massa via aplicativos 
de troca de mensagens. 

Em audiência pública reali-
zada no Tribunal Superior Elei-

toral (TSE) sobre tais regras, o 
advogado Thiago Sombra, que 
representa o WhatsApp, sugeriu 
que o artigo 34 da minuta de re-
solução, que proíbe a propagan-
da eleitoral via telemarketing, 
seja expandido para vedar tam-
bém o disparo em massa de men-
sagens através de aplicativos.

pagamento de pessoal. Além disso, 
ele deixa creditados os débitos sa-
lariais do ano passado que não es-
tavam na proposta orçamentária”, 
afirmou o deputado George Soares 
(PL), líder do governo na Assem-
bleia e relator da matéria.

O crédito extraordinário é con-
dição para que o Estado pague, 
além dos salários de dezembro e 

13º, as folhas em atraso: novembro, 
dezembro e 13º salário de 2018.

Depois da aprovação na CCJ, 
o projeto segue agora para a Co-
missão de Finanças e Fiscalização 
(CFF). O governo espera que o co-
legiado se reúna para apreciar o 
texto já na próxima terça-feira, 3. 
Depois disso, a matéria será enca-
minhada para plenário.

“Temos dinheiro para pagar, 
mas falta dotação orçamentária. 
Ou seja: o orçamento do Estado 
encaminhado à Assembleia pelo 
último governo escondeu um dé-
ficit bilionário. Havia despesas 
obrigatórias não computadas no 
orçamento. E agora só podemos pa-
gar se houver essa previsibilidade”, 
explica o secretário de Planejamen-
to e Finanças, Aldemir Freire.
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Ana Luize
ARQUITETANDO

E, neste fim de semana, a  
Flor de Jambo abre suas portas 
toda linda!

Vestida de Natal.
Uma exposição daquelas 

que nos enche os olhos e o espí-
rito natalino aflora, onde 

todos os itens da exposição 
estarão disponíveis para aqui-
sição.

Quando? De 29/11 à 01/12 
das  16:00hs às 22:00hs

Onde? “ Flor de Jambo “ na 
Vila das Flores em Pium.

AGORA É PRA VALER!!!
Nossa coluna hoje é só sus-

tentabilidade! Great!
 Amanhã acontece a inau-

guração oficial da Praça do Silo! 
Nome dado pela querida 

Arquiteta Olga Portela, que 
transformou um simples tonel 
de óleo de castanha em uma do-
ceria quando da Casa Cor RN 
em 2017. 

O funcionamento, antes 
em soft open, agora é oficial,  
das 12h00 às 22h00. Maiores 
informações no Instagram @
praçadosilo.

Parabéns Olguinha!

A deputada estadual Eudiane 
Macedo (Republicanos), integran-
te da bancada que dá sustentação 
à governadora Fátima Bezerra na 
Assembleia Legislativa, criticou 
nesta quinta-feira, 28, a forma 
como o Governo do Estado criou o 
Proedi. O novo programa de incen-
tivos fiscais para a indústria, que 
entrou em vigor em agosto, está no 
centro de uma polêmica que já foi 
parar na Justiça.

Segundo a Federação dos Mu-
nicípios do Rio Grande do Norte 
(Femurn), 40 prefeituras já ingres-
saram com ações que visam à sus-
pensão dos efeitos do programa. As 
gestões municipais alegam perda 
de arrecadação, já que o repasse de 
ICMS feito pelo Estado diminuiu 
com a ampliação de isenções para 
a indústria.

Como forma de estimular a 
manutenção de empresas no RN 
e evitar a fuga para estados vizi-
nhos, o Proedi – que substituiu o 
Proadi – prevê abatimento de até 
95% sobre o valor de ICMS devido 
pelas indústrias. No antigo Proa-
di, esse desconto era de 75%. Com 
o aumento da isenção, houve que-
da na arrecadação. Prefeituras – 
que recebem parte (25%) do que é 
arrecadado com o imposto – recla-
mam que o Proedi pode retirar até 
R$ 85 milhões por ano dos cofres 
municipais.

Na opinião de Eudiane, a situa-
ção financeira das prefeituras é tão 
preocupante quanto a do Governo 
do Estado – daí a necessidade de o 

Proedi ser revisto. “O Proedi é de 
extrema importância sim, mas (a 
situação) é preocupante porque os 
municípios estão com a corda no 
pescoço, tentando não atrasar suas 
folhas. Não está fácil para os gover-
nos, imagine para as prefeituras, 
que têm uma arrecadação muito 
pequena”, apontou, durante entre-
vista a uma rádio local.

O Proedi foi criado a partir de 
um decreto editado pela governa-
dora Fátima Bezerra, o que é criti-
cado pela deputada. “Tinha que ter 
sido algo conversado. Faltou deba-
te, faltou discussão, faltou ouvir os 
prefeitos, a parte mais interessada. 
Tem que ser conversado, dialoga-
do”, opinou.

Diante da pressão dos pre-
feitos, o governo já anunciou a 

destinação, até o ano que vem, de 
R$ 20 milhões para os municípios 
– uma verba, contudo, “carimba-
da” para o programa Farmácia 
Básica. A compensação não agra-
dou a todos os prefeitos. 40 deles, 
incluindo o de Natal, Álvaro Dias, 
foram à Justiça.

No início da semana, o desem-
bargador Vivaldo Pinheiro, do 
Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Norte (TJRN), concedeu li-
minar em que suspende os efeitos 
do programa para a Prefeitura do 
Natal. Segundo a decisão, que va-
le até o julgamento definitivo da 
questão, o Estado deverá resta-
belecer imediatamente o repasse 
de ICMS para a capital potiguar 
no patamar que vigorava até o 
início do Proedi. O município ar-

gumenta que o programa poderia 
suprimir até R$ 22 milhões do 
orçamento anual.

Além da Justiça, a Assembleia 
analisa o caso. Tramita na Casa 
uma proposta de decreto legislativo 
que susta os efeitos do decreto de 
Fátima Bezerra que criou o Proedi. 
A argumentação dos propositores 
é que o governo só poderia criar 
programa de incentivo fiscal via 
projeto de lei.

Eudiane defendeu uma solução 
imediata para a questão e a apre-
sentação, pelo governo, de uma 
proposta para reparar as perdas 
financeiras. Ela também sugeriu 
que o Proedi seja de adesão volun-
tária pelas prefeituras e registrou 
que apenas 40 prefeitos foram à 
Justiça até agora, o que indica que 
os demais 127 gestores (são 167 
prefeituras ao todo) são favoráveis 
ao projeto.

“Eu quero que seja votado o 
quanto antes (o decreto legislativo) 
para resolver logo. É importante 
gerar emprego, mas é importante 
também que o governo atenda os 
municípios para não ficar da ma-
neira que está”, encerrou.

Apesar do pleito de Eudiane, 
no final do mês passado, o presi-
dente da Assembleia, deputado 
Ezequiel Ferreira (PSDB), anun-
ciou a suspensão na tramitação do 
decreto legislativo. O parlamentar 
se comprometeu a mediar uma ne-
gociação entre governo, prefeituras 
e empresários, mas até agora não 
teve sucesso.

Deputada estadual Eudiane Macedo (Republicanos) cumpre primeiro mandato na AL

Eudiane critica governo no caso Proedi
e diz que “faltou diálogo” com prefeitos
Deputada estadual defendeu que Assembleia vote logo projeto de decreto legislativo que pode 
derrubar programa de incentivos fiscais para a indústria. Assunto também já foi parar na Justiça

Opinião

João Gilberto / ALRN

THE SUMMER IS COMMING
E, com ele, o Jambo com 

sua florada que se faz tapete 
de boas vindas na Vila das 
Flores, em Pium.

O astral do lugar é incrível, 
absoluta paz, local arborizado, 
o canto dos pássaros... Tudo se 
completa! 

Assim nasceu a casa “Flor 
de Jambo” um espaço descola-
do e consciente, para exposi-
ção e eventos, idealizado pela 
artista plástica Ana Selma 
Galvão e pela administradora 
Simone Amorim. Um lugar 
com muita reciclagem, garim-
pos de descartes e uma deco-
ração afetiva e vintage.

Tudo com muito amor e 
cor, em um espaço para rece-
ber todos.

Em reunião com Marcos Pontes, Jean Paul Prates 
defende criação de um polo aeroespacial no RN

Ciência

O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) defendeu nesta quinta-
-feira, 28, durante reunião com o 
ministro Marcos Pontes (Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções), a implantação de um polo ae-
roespacial no Rio Grande do Norte.

Foi apresentado ao ministro, 
por Jean Paul e pelo diretor de 
Inovação e Desenvolvimento Tec-
nológico da Fundação de Apoio à 
Pesquisa do RN (Fapern), Julio 
Rezende, o Programa Aeroespa-
cial Norte Riograndense (PAN), 
que reúne as várias vantagens 
de fomentar em território poti-

guar uma economia aeroespacial. 
O Estado, que já conta com um 
Centro de Lançamento de Fo-
guetes, a Barreira do Inferno, 
pleiteia a criação de um parque 
tecnológico e a instalação de 
instituições estratégicas na área 
aeroespacial, como o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), o Centro Regional do Nor-
deste (CRN) e a Agência Espacial 
Brasileira (AEB).

O senador Jean Paul lembrou 
ao ministro Marcos Pontes que o 
Rio Grande do Norte é um estado 
pioneiro e tradicional no setor ae-

roespacial nacional, em função do 
Centro de Lançamento da Barrei-
ra do Inferno. “Precisamos viabili-
zar um polo aeroespacial em Natal 
de desenvolvimento em ciência e 
tecnologia, formação técnica e tu-
rismo aeroespacial”, afirmou.

Jean Paul ainda solicitou um 
estudo de viabilidade para cria-
ção de uma escola técnica de Ae-
ronáutica no RN. Também será 
criado um grupo de trabalho para 
analisar propostas legislativas em 
tramitação no Congresso, ligadas a 
telecomunicações, internet, infraes-
trutura de dados e audiovisual.Senador Jean Paul Prates (PT-RN)



SEXTA-FEIRA, 29.11.2019 Atualidades 5

O preço médio da carne bovina 
teve aumento de 20% a 30% nas 
últimas semanas para os consumi-
dores potiguares, segundo a Asso-
ciação dos Supermercados do Rio 
Grande do Norte (Assurn).

A justificativa para o reajuste, 
segundo a instituição, é o cresci-
mento das exportações de proteína 
animal para a China, o que elevou 
os preços da arroba do boi em todo 
o País. De acordo com o Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), o preço da arro-
ba bovina é negociado hoje por R$ 
231,00, uma alta de 35,33% em no-
vembro em relação a outubro.

Uma das explicações para o 
aumento do consumo chinês da 
carne brasileira está relacionada 
com uma crise sanitária enfrenta-

da pelo país do sudeste asiático. O 
aumento de casos da peste suína, 
responsável pelo abate de um ter-
ço dos rebanhos de porcos daque-
le país, causou uma corrida dos 
chineses em busca de outros tipos 
proteína animal.  

Segundo a Assurn, quando são 
considerados o custo do frete e os im-
postos, o preço da arroba bovina pas-
sa a custar até R$ 250, o que acabou 
encarecendo o produto nos super-
mercados potiguares. Atualmente, 
80% da carne vendida no Rio Gran-
de do Norte é proveniente de outros 
estados. Para o consumidor final, o 
preço médio da proteína bovina teve 
aumento que varia entre 20% e 30%. 
Em alguns cortes, como o contrafilé, 
o reajuste passou dos 50%.

Em todo o Brasil, um levanta-

mento do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos), de janeiro 
a novembro, mostra que a carne 
bovina de primeira manteve alta 
praticamente constante em 12 ca-
pitais, sendo que a pesquisa abran-
ge 17 cidades no total.

Além do aumento da expor-
tação de carne para a China e da 
consequente elevação no preço da 
arroba, a alta do dólar também 
influenciou o aumento no preço 
da carne para o consumidor final. 
Além disso, a oferta de bezerros 
não está acompanhando a deman-
da, e o preço deles também subiu, 
assim como o de porcos, frango e 
ovos, devido à alta na procura.

Os frigoríficos descartam risco 
de desabastecimento no País. Com aumento no preço da carne bovina, consumidores têm procurado outras proteínas

Preço da carne registra aumento entre
20% e 30% e assusta consumidor do RN
Exportações de carne para a China aumentaram e, com isso, preço do produto subiu no mercado interno. Outro fator
que explica a elevação no preço do produto é a valorização do dólar. Frigoríficos descartam risco de desabastecimento

Exportações 

José Aldenir / Agora RN
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No exterior, o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, adora o tapete vermelho dos 
diplomatas brasileiros, mas no Brasil ele 

os trata como inimigos, impedindo a tramitação de 
indicações de embaixadores. 

Nem sequer leu (é uma formalidade regimental), 
por exemplo, a indicação do diplomata Hermano 
Telles Ribeiro para a embaixada no Líbano, datada 
de 31 de julho. 

Alcolumbre estaria retaliando a recusa de sua 
indicação de um ex-ministro de Dilma (PT) para 
representar Bolsonaro na ONU.

Alcolumbre queria Mauro Vieira na ONU para 
retribuir rapapés em Nova York recebidos do 
embaixador, conhecido mestre da bajulação.

Durante todo o ano de 2019, até agora, só 29 
embaixadores passaram pelo crivo do Senado. 
Foram 47 nos últimos seis meses de 2018.

Alcolumbre avisou que a indicação de  
Nestor Foster para Washington, nossa principal 
representação no exterior, só será lida em 2020.

Um dos mais limitados presidentes de sempre do 
Senado, Alcolumbre não diferencia um embaixador 
do chefe do Funrural no Amapá.

Alcolumbre usa gaveta para prejudicar diplomacia

PODER SEM PUDOR

SONHO COMPARTILHADO
Candidato a senador em 1986, Mauro Benevides 

estava em um palanque na praça dos Franciscanos, 
Juazeiro do Norte (CE), quando o candidato a deputado 
estadual Marcus Fernandes contou a lorota em forma 
de “sonho”: “Sonhei que Padre Cícero Romão Batista 
baixava num monte nuvens diante de mim e, com 
aquela voz tronitoante, que só os santos possuem, 
apontou pra mim e disse: ‘Marquinhos tu és um dos 
meus!’ Benevides cutucou o orador e implorou, ao pé do 
ouvido: “Marquinhos, por favor, me bota nesse sonho!...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

POLÍCIA DESACREDITADA
Estranha a atitude 

do governador do Pará, 
Helder Barbalho, trocando 
o primeiro delegado que 
teve a coragem de mexer no 
vespeiro de ONGs picaretas 
e ongueiros idem. É forte o 
lobby das ONGs, na região.

PRECEDENTE PERIGOSO
O jurista Gustavo Badaró 

vê risco à privacidade de 
alguns cidadãos com a 
decisão do STF. “Parentes 
de investigados, que não 
cometeram crime algum, 
têm sua privacidade fiscal e 
bancária devassada”, disse.

FUNDÃO SEM LIMITES
O Congresso derrubou 

o veto de Bolsonaro ao 
artigo da “minirreforma” 
que definia o Fundão Sem 
Vergonha. Voltam as 

Considero legítimo 
o compartilhamento”

Ministro Celso de Mello,

decano do STF, que votou 
pelo compartilhamento, 
mas com autorização judicial

“

Divulgação

emendas impositivas de 
bancada para serem usadas 
– sem limite – para bancar a 
eleição.

MORDOMIA ATÉ NO MOTEL
O vereador José Roberto 

Esteves (MDB) foi cassado 

por unanimidade por ter 
usado carro oficial da 
Câmara de Pedro de Toledo 
(SP) para ir ao motel “The 
Queen”, em São Paulo. O 
caso já foi enviado ao MP.

ABUSAR É CRIME HEDIONDO
Projeto da deputada 

Paula Belmonte 
(Cidadania-DF) torna crime 
hediondo o abuso sexual 
de crianças. Segundo ela, 
a intenção é aperfeiçoar 
o combate a crimes dessa 
natureza.

ISTO NÃO É CRIME HEDIONDO
Já o deputado Chiquinho 

Brazão (Avante-RJ) quer 
tornar “crimes hediondos” 
contrabando e falsificação 
de cigarros. Cigarro 
falso viraria crime mais 
grave que alguns tipos de 
homicídio... que vexame. 

Ramos pode cair e Fraga é citado para o cargo
O general Luiz Eduardo Ramos agrada 

no trato, é um gentleman, mas, inexperiente, 
sua atuação tem sido questionada. Até porque 
articulação política é para profissionais. 
Além disso, os demais ministros não lhe dão 
a mínima, não atendem suas demandas. A 

saída de Ramos, por desistência ou fadiga 
de material, fez abrir a bolsa de apostas. O 
nome mais citado, no corredor do 3º andar do 
Planalto, é o do ex-deputado Alberto Fraga 
(DEM-DF), amigo de Jair Bolsonaro há mais 
de 40 anos.

COSTAS LARGAS
A estabilidade de Ramos no emprego é 

determinada pela amizade e admiração de 
quem decide no governo: Bolsonaro & filhos.

EXPERIÊNCIA
Sergipano, político experiente, Fraga foi 

deputado federal por quatro vezes no Distrito 

Federal. Ele é coronel da reserva da Polícia 
Militar.

INCOMPREENDIDO
O general Ramos tem se queixado, a 

interlocutores, de bola nas costas dos demais 
ministros e da falta de visibilidade do seu 
trabalho na mídia.

CPI quer acesso a investigação
Óleo nas praias

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que investiga o der-
ramamento de óleo nas praias bra-
sileiras aprovou nesta quinta-feira, 
28, requerimentos para ter acesso 
a documentos referentes às investi-
gações da Polícia Federal e da Mari-
nha sobre as manchas de petróleo. 
O colegiado, instalado esta semana, 
também quer ouvir ministros e ou-
tras autoridades para saber que as 
medidas estão sendo adotadas para 

acabar com o vazamento e apurar 
os responsáveis pelo crime.

As primeiras manchas de óleo 
apareceram no litoral da Paraíba 
no fim de agosto. A substância 
atingiu trechos de praias em nove 
estados do Nordeste e também foi 
encontrada em praias dos estados 
do Espírito Santo e do Rio de Ja-
neiro, na região Sudeste. As cau-
sas do derramamento ainda são 
desconhecidas.

Chegou a época do ano em que 
os parlamentares, a partir das me-
tas já estabelecidas previamente 
pelo governo estadual, apresentam 
suas emendas ao orçamento. O mo-
vimento sobre o tema na Assem-
bleia Legislativa já é grande e tem 
mobilizado os deputados.

O deputado Sandro Pimentel 
(PSOL) antecipou que suas indi-
cações terão o objetivo de atender 
demandas apresentadas ao seu 
mandato por movimentos sociais, 
protetores de animais, vereadores 
e prefeituras do interior, além de 
ONG’s e instituições. O valor de 
emendas impositivas – que são 
as que devem, necessariamente, 
ser executadas pelo governo – que 
cabem ao deputado ainda não foi 
esgotado e está em processo de 
discussão, mas Sandro já divulgou 
uma prévia de suas indicações.

Há reserva de verba para a Uni-
versidade Estadual do Rio Grande 
do Norte (Uern), para aquisição de 
equipamentos e reforma de escolas, 
para compra de ambulâncias, para 
perfuração de poços, para custeio de 
ações de controle populacional de 
animais, para incentivo à agricul-
tura familiar e também ao esporte.

“Essa é uma das tarefas mais 
importantes da atividade parla-

mentar e, ao mesmo tempo, é tam-
bém muito desafiadora. Vivemos 
um período de crise e é muito difícil 
indicar quais são as prioridades de 
investimento. Participei de muitas 
reuniões e espaços de discussão, e 
as emendas que apresentarei bus-
cam contemplar diversas áreas e 
regiões do RN”, afirmou Sandro.

É responsabilidade dos po-
deres legislativos, todos os anos, 
discutir e aprovar a Lei Orça-
mentária Anual (LOA), ou seja, a 
proposta de orçamento a ser exe-
cutada no ano seguinte. O que os 
deputados fazem é, na verdade, 
esmiuçar o que já foi indicado de 
forma mais ampla anteriormente 
pelo Plano Plurianual (PPA) – 
que estabelece metas de médio 
prazo e é apresentado a cada 
quatro anos, no início das gestões 
Executivas – e pela Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), que 
é elaborada anualmente e tem 
como objetivo apontar as priori-
dades do governo para o próximo 
ano. A LDO orienta a elaboração 
da LOA, baseando-se no que foi 
estabelecido pelo PPA. A votação 
e definição da LDO para o ano 
que vem encerra os trabalhos le-
gislativos de 2019 e deve ocorrer 
até meados de dezembro.

Deputados iniciam indicações 
de emendas ao orçamento

Assembleia

Parlamentar do PSOL quer verbas para educação, 
infraestrutura, saúde, agricultura e meio ambiente

Deputado Sandro Pimentel (PSOL) já sinalizou para onde vai destinar suas emendas

José Aldenir / Agora RN
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A Prefeitura do Natal pretende 
começar a construir estruturas ver-
ticalizadas em cemitérios públicos 
da cidade para aumentar a oferta 
de jazigos. A expectativa é que se-
jam feitos, já a partir de 2020, gave-
tários para comportar a demanda. 
A técnica permite o melhor apro-
veitamento de espaços em sepulta-
mentos, já que, nelas, os túmulos 
são dispostos uns sobre os outros.

As primeiras estruturas verti-
calizadas devem ser construídas no 
cemitério do bairro de Igapó, na zo-
na Norte de Natal. De acordo com 
o secretário municipal de Serviços 
Urbanos, Irapoã Nóbrega, o local 
não é o mais superlotado da cida-
de, mas é o que tem mais espaço 
disponível para a expansão. “Não 
podemos continuar horizontalmen-
te”, explicou, durante entrevista 
nesta quinta-feira, 28, ao progra-
ma Manhã Agora, da rádio Agora 
FM (97,9).

O secretário disse que a Sem-
sur está elaborando um projeto pa-
ra verticalizar os cemitérios e que 
as primeiras obras devem começar 
em 2020, mas não revelou quantas 
vagas podem ser abertas com a me-
dida. Ele disse apenas que um es-
paço de 10 m² pode já ser suficiente 
para fazer mais jazigos públicos.

Atualmente, Natal tem oito 
cemitérios públicos, todos admi-
nistrados pela Semsur. Neste mês, 
por ocasião do dia de Finados (2 de 
novembro), a pasta realizou ma-
nutenção em todos os cemitérios, 

para oferecer melhores condições 
de visitação aos túmulos. O traba-
lho, contudo, tem sido permanente, 
segundo Irapoã Nóbrega.

“Recuperamos os oito cemité-
rios. Demos uma pintura, recu-
peramos a parte administrativa, 
fizemos um passeio no cemitério de 
Nova Descoberta (zona Sul)... en-
fim, recuperamos todos. E a gente 
vem buscando manter”, explicou o 
secretário da Semsur.

O problema da superlotação 
nos cemitérios públicos de Natal se 
arrasta há pelo menos vinte anos. 
Famílias que não têm sepulturas já 
adquiridas enfrentam problemas 
para enterrar corpos de parentes 

na cidade. Isso tem levado as pes-
soas a procurarem cemitérios ad-
ministrados pela iniciativa privada 
ou cemitérios de cidades vizinhas.

Para atender à demanda, an-
tes de pensar na verticalização, a 
Prefeitura tinha o projeto de cons-
truir um novo cemitério no bairro 
Planalto, na zona Oeste da cidade. 
O local, que deveria receber até 
três mil túmulos, nunca chegou 
a ser oficialmente inaugurado, 
entretanto, apesar de o projeto ter 
sido concluído em 2007.

Uma capela e um centro admi-
nistrativo chegaram a ser erguidos 
pela Prefeitura, e o terreno foi de-
limitado, mas nunca houve sepul-

Secretaria de Serviços Urbanos informou que cemitérios passaram por manutenção recente; verticalização é planejada

Prefeitura do Natal quer verticalizar 
cemitérios para comportar demanda 
Cidade enfrenta superlotação dos cemitérios há pelo menos vinte anos. Projeto de novo cemitério no Planalto, visto como 
uma alternativa para o problema, nunca saiu do papel em razão de questões ambientais; saída é verticalizar, aponta Semsur

Semsur 

José Aldenir / Agora RN

tamentos no local. A inauguração 
nunca aconteceu porque o cemité-
rio está situado sobre um aquífero. 
Sem permeabilização do terreno, a 
utilização foi proibida pela Justiça. 
A produção do chamado necrocho-
rume – material liberado pelos 
corpos em decomposição – poderia 
contaminar todo o lençol freático.

Atualmente, o local que deveria 
ser o 9º cemitério público da cida-
de está abandonado e tem servido 
como espaço para uma ocupação 
de pessoas sem teto. No terreno, 
há algumas dezenas de moradias 
improvisadas, construídas com 
pedaços de madeira, lonas e placas 
metálicas.

CEMITÉRIOS 
PÚBLICOS DE NATAL

Ponta Negra (zona Sul)
Avenida Engenheiro Roberto 
Freire, S/N, Ponta Negra

Parque de Nova Descoberta 
(zona Sul)
Rua Almeida Barreto, 2088, 
Lagoa Nova

Alecrim (zona Leste)
Rua Tenente Alberto Gomes, 
1043-1035, Alecrim

Bom Pastor I (zona Oeste)
Rua Bom Pastor, S/N, Bom 
Pastor

Bom Pastor II (zona Oeste)
Rua Bom Pastor, S/N, Bom 
Pastor

Igapó (zona Norte)
Rua Campo Grande, S/N, 
Lagoa Azul

Redinha (zona Norte)
Av. Dr. João Medeiros Filho, 
8610, Redinha

Pajuçara (zona Norte)
Avenida Moema 
Tinoco da Cunha Lima, 1339, 
Pajuçara

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

Pelo menos em comparação 
com o Nordeste, os potiguares li-
deram na média de expectativa de 
vida ao nascer, com 76,2 anos, de 
acordo com a tábua completa de 
mortalidade para o Brasil, divul-
gada nesta quinta-feira, 28, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A média nacio-
nal é de 76,3 anos.

Segundo o estudo, a expectati-
va de vida dos potiguares é quase 
cinco anos maior que a dos mara-
nhenses, que têm uma média de 
71,1 anos, a menor do País.

Contudo, o Rio Grande do Nor-
te não está entre os primeiros do 
País em matéria de expectativa de 
vida, ocupando só a nona coloca-
ção. A maioria dos estados com as 
melhores expectativas de vida está 
nas regiões Sul e Sudeste. Santa 
Catarina tem uma expectativa 3,5 
anos superior que a dos potiguares.

Acima do RN, estão Santa Ca-
tarina (79,7), Espírito Santo (78,8), 
São Paulo (78,6), Distrito Federal 
(78,6), Rio Grande do Sul (78,3), 
Minas Gerais (77,7) Paraná (77,7) 
e Rio de Janeiro (76,8).

O estudo ainda revelou uma 
diferença de oito anos entre as ex-
pectativas de vida dos homens e 
mulheres no Rio Grande do Norte.

Elas viverão em média 80,2 
anos, ao passo que ele 72,2 anos. 
Essa diferença é nacional, mas em 
Alagoas e na Bahia a diferença ul-
trapassa os nove anos.

Ainda de acordo com o estu-
do, o potiguar que completou 65 
anos em 2018 tem expectativa 
de vida de 83,8 anos. No caso dos 
homens, a média é de 81,8. Já as 
mulheres, 85,4. Estudo aponta que expectativa é ainda maior para as mulheres potiguares: 80,2

Expectava de vida do potiguar é
a mais alta do Nordeste: 76,2 anos

Estudo

José Aldenir / Agora RN
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O Rio Grande do Norte 
tem 216 pessoas esperando 
por um transplante de rim, 
segundo dados da Secreta-
ria Estadual de Saúde (Se-
sap). Além disso, outros 244 
potiguares aguardam por 
cirurgia de córneas.

De acordo com a Cen-
tral de Transplantes do Rio 
Grande do Norte, organismo 
ligado à Sesap, o Estado tem 
autorização para realizar 
apenas transplantes para 
pacientes renais e de visão. 
As demais cirurgias estão 
listadas no Sistema Nacio-
nal de Transplantes (SNT), 
que é responsável por geren-
ciar a receptação e o trans-
plantes de órgãos e tecidos. 

Desta forma, os poti-
guares que aguardam por 
coração, pulmão, fígado e 
pâncreas, por exemplo, en-
tram numa fila nacional. 
Surgindo doador, o paciente 
é transportado para o esta-
do autorizado para realizar 
o transplante.

O caso envolvendo a 
morte do apresentador Gu-
gu Liberato suscitou novo 
debate sobre a importância 
do tema. Ele havia manifes-
tado em vida desejo de doar 
os órgãos, o que foi atendido 
pela família. Até 50 pessoas 
poderão ser beneficiadas.

Segundo a Central de 
Transplantes do Rio Grande 
do Norte, não há um registro 
de pessoas que se predis-
ponham doar. A permissão 
para a retirada dos órgãos é 
feita apenas com a autoriza-
ção dos familiares do doador. 

Atualmente, a taxa de 
transplantes do Rio Grande 
do Norte é de 14,9 doado-
res por milhão de pessoas 
(pmp), de acordo com a Cen-
tral dos Transplantes. Este 
índice está abaixo da média 
nacional, que é de 16,6 pmp, 
segundo a Associação Bra-
sileira de Transplantes de 
Órgãos. O valor é metade do 
que é registrado nos Estados 
Unidos, por exemplo, onde o 
índice é de 32 pmp.

Estado tem 
216 pessoas 
esperando
por novo rim

Transplante

Outros 244 aguardam córnea

Elza Fiúza / Agência Brasil

Júnior Lins
Repórter

762 pessoas morreram no Rio 
Grande do Norte em ações policiais 
realizadas no período entre 2011 
e 2019, segundo levantamento 
realizado pelo Observatório da 
Violência Letal Intencional do RN 
(Obvio). O estudo, divulgado na 13ª 
edição da revista Obvium, tem co-
mo objetivo fazer uma comparação 
entre a vitimização e a letalidade 
dos agentes atuantes no Estado.

Ao todo, 761 vítimas foram pes-
soas comuns, ou seja, 99% do valor 
total. A outra única vítima pessoa 
que morreu em ações policiais era 
um agente de segurança pública.

De acordo com a pesquisa, além 
deste agente morto em confronto, 
outros 116 foram assassinados 
neste período de tempo, sendo 76 
por homicídio doloso, 33 latrocínio 

e sete por lesão corporal seguida de 
morte. Os crimes não aconteceram 
durante operações, e por isso estão 
fora da estatística inicial. 

Dentre os servidores da se-

gurança mortos neste período, 
policiais militares possuem maior 
número na estatística. Foram 89 
assassinados, o que corresponde 
a 76% do valor total, sendo 63 da 

ativa e 26 aposentados.
Das 761 pessoas mortas em 

confrontos com os agentes, os en-
frentamentos com a PM estão no 
topo do gráfico, com o total de 92%. 
Em seguida, vem a troca de tiros 
com a Polícia Civil, com 6%. O res-
tante fica dividido entre confronto 
com policiais rodoviários federais, 
operações conjuntas entre PMs e 
civis, tomada de refém e ações da 
Força Nacional. 65 eram detentos 
ou ex-detentos do sistema prisional 
do Rio Grande do Norte.

De acordo com o cientista e 
coordenador do Obvio, Ivênio Her-
mes, a divulgação desses dados é 
importante para expor a relação 
entre a vitimização e a letalidade 
dos agentes de segurança. “Sem-
pre que me pedem os dados, solici-
tam a letalidade dos agentes, mas 
nunca o outro lado. É isto que a 
revista traz”, explicou.

De acordo com estudo, dos 762 mortos no enfrentamento, apenas um era agente

Ao menos 762 pessoas morreram em 
ações policiais entre 2011 e 2019 no RN
Estudo divulgado na 13ª edição da revista Obvium tem como objetivo fazer uma comparação entre 
a vitimização e a letalidade dos agentes atuantes no Estado; 99% das pessoas mortas eram civis 

Estatística

José Aldenir / Agora RN
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

“Black o quê, home?”
A vendedora do camelódromo 

do Alecrim, na avenida Presiden-
te Bandeira, parece estar a léguas 
de distância do que as lojas de 
varejo, a poucos metros dela, pre-
param para esta sexta-feira, 29. 
Hoje acontece a edição 2019 da 
Black Friday, dia de promoções 
simultâneas em todo o País. Ao 
menos no Alecrim, entretanto, pa-
rece não ter emplacado.

As vendas mornas foram senti-
da já no chamado “esquenta Black 
Friday”,  nos dias que antecedem 
a data. Para muitos comercian-
tes,  o fluxo começou a melhorar 
desde a última terça-feira, mas 
não como acontecia quando a da-

ta importada dos Estados Unidos 
chegou ao Brasil, em 2010.

“No começo, era o nosso Natal 
adiantado, dias em que a gente 
realmente tirava a barriga da 
miséria”, conta o fretista Gilmar 
Amaro da Silva, que há sete anos 
ganha a vida com sua Saveiro, en-
tregando mercadorias nas casas 
dos clientes.

Ele lembra de colegas dele 
tirando mais de R$ 1 mil de lu-
cro limpo nos dois dias de Black 
Friday, sem parar um minuto 
no ponto, tantas eram as viagens 
seguidas que faziam. “Só que hoje 
não é mais assim”, lamenta. “As 
pessoas ficaram espertas. Elas 
circulam muito para ver se tem 
alguma coisa que realmente va-
lha a pena, mas comprar que é 
bom não é nem de perto o que era 

antigamente”, deduz.
Enquanto isso, na loja de uma 

rede nacional, que vende de eletro-
domésticos a móveis e celulares, o 
gerente Oldemar diz que, embora 

a promoção já esteja valendo pa-
ra alguns produtos, o grosso das 
ofertas só estará disponível quan-
do as portas do estabelecimento 
subirem nesta sexta-feira. “Nem 

a gente sabe a relação de produtos 
que virão com os descontos. É con-
fidencial”, assegura ele.

Nas lojas tradicionais do bair-
ro, é possível ver balões negros do 
Black Friday na fachada e no in-
terior das lojas. Os descontos são 
atrativos, mas há outras questões 
que podem afastar o consumidor. 
Por exemplo: falta de local para 
estacionar. 

No Shopping 10, as 52 vagas 
que quase nunca são suficientes 
durante boa parte do dia. Nesta 
quinta-feira, por exemplo, quem 
chegava perto das 10 horas tinha 
que buscar outra opção. Nos pou-
cos estacionamentos de rua, é pos-
sível parar, mas deixando as cha-
ves para um manobrista, já que 
o número fixo de vagas é metade 
dos carros estacionados no local.

Lojas de varejo no Alecrim se prepararam para receber clientes na Black Friday 

Mesmo com aumento, vendas da Black 
Friday não empolgam os comerciantes 
Uma das principais datas do varejo mundial no segundo semestre gera expectativas entre lojistas e consumidores. No 
maior bairro comercial de Natal, entretanto, o termômetro de vendas ficou abaixo do esperado nos dias de esquenta

Alecrim 

José Aldenir / Agora RN
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA PARA CONSTITUIÇÃO E ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO
 EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PONTA DO MAR

São convidados os senhores promitentes adquirentes e adquirentes de unidades do EMPREENDI-
MENTO RESIDENCIAL PONTA DO MAR, sito à Rua Poeta Bosco Lopes, 80, Ponta Negra, Natal/
RN, inscrito na matrícula 35.723 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Natal/RN, a se reunirem em 
Assembleia de Eleição da Comissão de Representantes do Empreendimento RESIDENCIAL 
PONTA DO MAR, que será realizada no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Rio Grande do Norte OAB/RN – localizado na Rua Barão de Serra Branca - Candelária, Natal - RN, 
no 16 de dezembro de 2019, às 19h00min, em primeira convocação com a presença de metade dos 
contratantes, e no dia 20 de dezembro de 2019, às 19h00min, em segunda e última convocação com 
qualquer número, a fim de serem tratados os seguintes assuntos: 
1) Apresentação da fase em que se encontra o empreendimento;
2) Apresentação das competências e Obrigações da Comissão de Representantes dos adquirentes; e 
3) Constituição e Eleição da Comissão de Representantes dos adquirentes para o exercício das fun-
ções determinadas pela Lei Federal n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, com as alterações introdu-
zidas pela Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004, especialmente para tratar dos assuntos inerentes à 
construção do empreendimento RESIDENCIAL PONTA DO MAR e finalização da obra, inclusive com 
poderes para representação judicial e contratação de assessoria jurídica;
4) Discussão e aprovação de ajuizamento de ação judicial para o acionamento do seguro de término 
de obra e para a conclusão do empreendimento;
5) Outros assuntos de interesse da assembleia.

Natal/RN, 25 de novembro de 2019.

TECNART ENGENHARIA COMÉRCIO E 
INDUSTRIA LTDA - CNPJ/MF: 08.565.046/0001-60
Responsável pela convocação                                            

JB & ATAF, INCORPORADORA, CONST. E EMP.
IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ sob o n.º 12.365.064/0001-75
Responsável pela convocação

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

CORTEZ ENGENHARIA LTDA), (10.505.311/0001-66), torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a seguinte licença: 
Licença Simplificada para extração mineral de Saibro para uso na construção civil, na localidade Fon-
tainha, em uma área de 49,73 hectares, zona rural do município de Ruy Barbosa\RN.

José Inácio Cortez Bezerra
Diretor- Superintendente

CONCESSAO DE LICENÇA PRÉVIA
 
Central Eólica Valência S.A., 14.785.875/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LP - Licença 
Prévia, com prazo de validade até 20/11/2021, em favor do empreendimento Central Eólica 
Lagoa de Touros X, com potência de 24,255 MW, localizada na Fazenda Fonseca, Zona Rural 
no Município de Touros/RN.
 

Ranier Messias
Representante Legal

A dona de casa Genilda do 
Nascimento, de 36 anos, saiu frus-
trada da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) da comunidade da África, 
bairro da Redinha, na zona Norte 
de Natal, nesta quinta-feira, 28. O 
filho dela, de apenas dois anos, que 
apresenta problemas respiratórios 
há 10 dias, não foi atendido. A ra-
zão: não havia pediatras no local.

Ela saiu de casa, também na 
Redinha, por volta das 8h30. Per-
correu mais de um quilômetro, sob 
sol forte, para buscar ajuda para o 
filho. Era, por sinal, a segunda vez 
que ela tentava saber o que acon-
tecia com a criança. “Vim semana 
passada e nada. É muito ruim isso. 
Um absurdo”, reclama.

O drama de Genilda e de mi-
lhares de natalenses que buscam 
diariamente postos de saúde da 
cidade pode ser amenizado caso en-
tre em vigor uma lei de autoria da 
vereadora Nina Souza (PDT) que 
institui a “Semana Municipal de 
Pactuação”. A iniciativa prevê que 
a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) realize convênios com clíni-
cas e hospitais particulares para 
desafogar as filas de espera das 
unidades públicas de saúde.

“Acho que vai ajudar muita 
gente esse projeto. É muito ruim 
você querer atendimento e desco-
brir que não tem médico”, lamenta 
Genilda, antes de voltar para casa 
sem solução para o problema do 
próprio filho.

Segundo o projeto de lei, que 
aguarda sanção do prefeito Álvaro 
Dias, as pessoas que têm prescri-
ção para exames e procedimentos 
emitidas há mais de 90 dias irão 
realizar os exames durante o perí-
odo a ser estipulado pelo Município 
na rede conveniada. Ao término 
das consultas, a despesa será en-
viado à Secretaria de Saúde de 
Natal. Após isso, uma certidão de 
prestação de serviço será encami-
nhada à Secretaria de Tributação, 
que descontará os valores da co-
brança do Imposto Sobre Serviços 
(ISS) das instituições privadas.

“Existe uma demanda reprimi-
da de exames em Natal que, infe-
lizmente, é totalmente desconhe-
cida. As pessoas vão todos os dias 
para as unidades básicas de saúde 
em busca de exames, mas, em boa 
parte dos casos, elas acabam espe-
rando por dias, meses e até anos 
para que as consultas aconteçam”, 
destacou a vereadora Nina Souza. 
O projeto foi aprovado por unani-
midade pelos vereadores no último 
dia 18 de novembro e aguarda san-
ção para virar lei.

A redução do tempo para rea-
lização do exame é o que deseja a 

Posto de saúde na comunidade da África, na zona Norte, está sem médico pediatra

Projeto de lei promete reduzir fila 
de espera por exames em Natal
De autoria da vereadora Nina Souza, iniciativa prevê que a Secretaria 
Municipal de Saúde realize convênios com clínicas e hospitais particulares

Saúde

José Aldenir / Agora RN

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2019

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Central – SENAR/CENTRAL, so-
ciedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 37.138.245/0001-90, com sede na SGAN 
601, Módulo k, Asa Norte, Brasília/DF, torna público que estará realizando entre os dias 28 de 
novembro a 30 de dezembro de 2019, credenciamento de pessoas jurídicas para pres-
tação de serviço de Assistência Técnica e Gerencial ATeG, para Administração Central 
(SENAR Central) e Administração Regional (SENAR-AR/RN), com fundamento no Art. 25 
do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, e pelas disposições do Edital e de 
seus anexos. O Edital completo e as inscrições serão exclusivamente pela internet, através do 
endereço eletrônico http://app.cna.org.br/ateg/public/ateg/crd-portaria/lista/21. Brasília/DF, 28 
de novembro de 2019. Daniel Klüppel Carrara – Diretor Geral do SENAR Central.

PEDIDO  DE  RENOVAÇÃO  DE  LICENÇA  DE   OPERAÇÃO 

ASSU COMERCIAL DE PETROLEO  EIRELI,  CNPJ: 05.756.905/0001-00, testabelecida a Rodovia 
RN 016, esquina com a Avenida Senador João Câmara, 1088 – Bairro Dom Elizeu –  Zona Urbana  
no município de Assu/RN,  torna público que está requerendo junto  ao IDEMA - Instituto de Desen-
volvimento  Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - RLO da atividade de Comercio Varejista de combustíveis – Posto de Combustíveis 
implantado na Rodovia RN 016,  Zona urbana do município de Assu/RN.

Francisco Jaime de Souza Junior
CPF: 008.716.204-05

Sócio Gerente 

“

doméstica Célia Oliveira da Silva, 
de 43 anos, que precisa realizar 
uma ultrassonografia. Ela aguarda 
o exame desde o ano passado. “Eu 
tenho um cisto no abdômen. Preciso 
saber o que está acontecendo. Estou 
aqui [na unidade da Redinha] pro-
curando uma solução”, lamenta.

Para ela, o projeto da “Se-

mana Municipal de Pactuação”, 
se efetivado, vai permitir que os 
natalenses tenham mais chances 
de obter diagnóstico precoce das 
doenças. “Será uma ajuda muito 
valiosa. Vai ajudar muita gente 
que está na mesma situação em 
que me encontro hoje”, relata.

Ainda de acordo com a verea-
dora Nina Souza, autora do pro-
jeto de lei, a demora para realizar 
exames é um problema de extrema 
gravidade. “As pessoas poderiam 
ter diagnóstico mais precoce para 
iniciar o tratamento de doenças, 
mas acabam morrendo por conta 
desta demora. O projeto é para 
ajudar estas pessoas que estão 
aguardando há mais de 90 dias e 
que possam realizar o exame. Que-
remos preservar a vida das pesso-
as”, encerra.

Sobre a falta de pediatra na 
unidade de saúde da Redinha, a 
Secretaria Municipal de Saúde in-
forma que a profissional que aten-
dia no local pediu exoneração do 
cargo. A Prefeitura do Natal fará 
uma nova chamada para preenchi-
mento da vaga. Além disso, a pas-
ta informa que os pacientes que 
chegam são encaminhados para a 
unidade de saúde mais próxima.

Existe uma demanda
reprimida de exames em
Natal que é totalmente 
desconhecida”

Nina Souza
Vereadora de Natal pelo PDT

Elpídio Júnior / CMN

Doméstica Célia Oliveira precisa de ultra Filho de Genilda tem problemas respiratórios

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN
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Câmara inicia votação da Lei Orçamentária Anual 2020

Paulinho Freire assume Prefeitura de Natal

Os vereadores começaram a apreciar e votar as 
emendas destinadas para o orçamento do municí-
pio de Natal para o ano de 2020. No total, foram 
encaminhadas 448 emendas pelos parlamentares 
e no primeiro dia de votação, nesta última quin-
ta-feira, 28, foram aprovadas 193 emendas, todas 
consensuais, que foram divididas em 6 blocos de 
votação. A peça orçamentária para 2020 da capital 
potiguar prevê uma receita de R$ 3.174.155.966,00. 

A secretária municipal de Administração, Ada-
mires França, destacou o empenho entre os pode-
res para a escolha e seleção dentro do orçamento, 
das prioridades para Natal. “Trabalhamos dentro 
de um planejamento com os secretários e todas as 
emendas que foram aprovadas consensualmente 
foram discutidas e estão dentro do contexto para 
se fazer o melhor dentro da parceria poder Exe-
cutivo com poder Legislativo para o município de 
Natal”, enfatizou.

”O governo ajudo muito, trabalhou de forma 
incessante, assim como o Legislativo da casa, de 

modo que conseguimos levar ao plenário da casa 
193 emendas. E claro, os vereadores ainda tiveram 
a sensibilidade de fazer a votação sem que cada um 
precisasse discutir ou declarar o voto de sua emen-
da, o que tornaria inviável a votação. 193 emendas 
aprovadas, no total de 448, nós suspendemos a 
Sessão e retornaremos na próxima terça-feira, 3”, 
disse a presidente interina da CMN, Nina Souza. 

O presidente da Câmara Municipal 
de Natal, o vereador Paulinho Freire 
(PSDB), assumiu interinamente o 
comando da Prefeitura do Natal na 
última quarta-feira, 27. Com a medida, 
a vereadora e vice-presidente da 
CMN, Nina Souza (PDT), assume a 
presidência da Casa até o próximo 
dia 4 de dezembro. Esta é a terceira 
vez que Paulinho Freire assume em 
exercício a chefia do Poder Executivo da capital potiguar. 
“É com muito orgulho que assumimos, pela terceira vez, na 
gestão de Álvaro Dias, a prefeitura do Natal. O prefeito vai 
precisar se ausentar e até lá nós vamos dar continuidade ao 
bom trabalho da gestão, para que assim todos os serviços 

continuem a contento”, relatou o prefeito 
em exercício, Paulinho Freire.

Ontem, seguindo a agenda 
administrativa do Executivo, Paulinho 
participou da entrega de 10 micro-
ônibus do Programa de Acessibilidade 
Especial - Porta a Porta (Prae), 
através da STTU. Ele também realizou 
despachos administrativos, reuniões 
com secretariado e planejou visitas a 

obras. Assumindo a presidência da Câmara, a vereadora 
Nina Souza destacou: “É um prazer assumir essa missão e 
esperamos monitorar e coordenar as atividades legislativas 
como a votação da LOA, bem como acompanhar e 
encaminhar as outras atividades parlamentares”.

PASTORAL DA
PESSOA IDOSA

Por proposição 
do vereador Franklin 
Capistrano (PSB), a 
CMN realizou sessão 
solene em homenagem 
aos 15 anos da Pastoral 
da Pessoa Idosa. Na 
ocasião, personalidades 
que fizeram parte da 
história da instituição foram 
agraciadas com diploma 
meritório pelos relevantes 
serviços prestados à capital 
potiguar. A Pastoral da 
Pessoa Idosa foi criada 
em Natal pelo arcebispo 
Dom Matias Patrício de 
Macedo, tendo como uma 
das principais funções o 
acompanhamento domiciliar 
de idosos, além de abrigos.

COMENDA
CLEMENTE GALVÃO

De autoria do 
presidente da Casa, 
vereador Paulinho Freire 
(PSDB), a Câmara 
Municipal entregou a 
Comenda Clemente 
Galvão. Criada em 2015, 
a solenidade tem como 
objetivo homenagear 
os profissionais da 
odontologia, que se 
destacam ou destacaram 
na área e também 
comemorar o Dia Nacional 
do Dentista, que é datado 
em 25 de outubro em todo 
o país. Ao todo, 19 pessoas 
foram homenageadas.

FIBROMIALGIA
A Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara debateu 
sobre o drama de quem 
convive com a síndrome da 
fibromialgia (FM) e as políticas 
de atendimento oferecidas. 
A FM é uma síndrome clínica 
que se manifesta com dor no 
corpo todo, principalmente 
na musculatura e costuma 
ser acompanhada por 
fadiga e alterações no sono. 
Atualmente, tramita na Casa 
Projeto de Lei de autoria 
da presidente da comissão, 
Divaneide Basílio (PT), que 
institui o Dia Municipal de 
Fibromialgia.

SEGURO E PROTEÇÃO
A diferença entre seguro 

e proteção veicular foi tema 
de uma audiência pública 
na Câmara Municipal por 
proposição do vereador 
Klaus Araújo (SD). O objetivo 
foi informar ao consumidor 
potiguar a distinção dos 
serviços oferecidos pelas 
seguradoras e associações.  

BAIRRO DO IGAPÓ
O plenário da Câmara 

aprovou proposição do 
vereador Raimundo Jorge 
(SD) sobre a instituição do 
Dia do Bairro de Igapó, além 
da bandeira como símbolo 
oficial da comunidade. O dia 
20 de abril, data que marcou 
a fundação em 1916 da Ponte 
de Igapó, foi escolhido como 
o dia do bairro. 

www.cmnat.rn.gov.br

CÂMARA   AGORA

Marcelo Barroso 

Elpídio Júnior

Após o Conselho Monetário Na-
cional (CMN) limitar a 8% ao mês 
os juros cobrados pelos bancos no 
cheque especial, bancos passaram a 
projetar lucro menor em 2020. Nes-
ta quinta-feira, 28, as ações das ins-
tituições financeiras tiveram perdas 
na B3, a Bolsa paulista. Por volta 
das 14h30, as ações PN do Brades-

co tinha baixa de 1,34% e as ON do 
Itaú Unibanco recuavam 1,16%. 

A Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) afirmou, em nota, 
ver com preocupação a adoção de li-
mites oficiais e tabelamentos de pre-
ços no cheque especial, que entram 
em vigor no dia 6 de janeiro de 2020. 

A entidade, que participou do 

debate, sinalizou desconforto com 
a imposição de um teto nos juros 
da modalidade, uma das mais 
caras do País. “A Febraban con-
sidera positivas iniciativas para 
buscar maior eficiência e permitir 
a redução dos subsídios cruzados 
no sistema de crédito. Preocupa, 
entretanto, a adoção de limites ofi-

ciais e tabelamentos de preços de 
qualquer espécie”, destaca.

A federação destacou ainda que 
“medidas para eliminar custos e 
burocracia e estimular a concor-
rência são sempre mais adequadas 
aos interesses do mercado e dos 
consumidores”.

Ao mesmo tempo que  estabele-

ceu o teto mensal de 8% nos juros do 
cheque especial, o CMN  liberou os 
bancos a cobrarem tarifa pelo acesso 
ao produto, limitada a até 0,25% so-
bre o valor que ultrapassar R$ 500. 
Em outubro, de acordo com informa-
ções do Banco Central, o juro médio 
do cheque especial ficou em 305,9% 
ao ano, equivalente a 12,4% ao mês.

Bancos projetam lucro até 5% menor em 
2020 com limite de juros no cheque especial
Para a Febraban, medidas para eliminar custos e burocracia e estimular a concorrência são sempre mais adequadas aos 
interesses do mercado e dos consumidores.  Em outubro, o juro médio do cheque especial ficou em 12,4% ao mês

Finanças



SEXTA-FEIRA, 29.11.2019Zapping12

SEGURA AÍ
O SBT apresenta na tarde 

deste sábado mais uma edição do 
“Programa da Maisa”, com as pre-
senças de Tom Cavalcante, Bruno 
De Luca e Preta Gil.

Momento inusitado: durante a 
entrevista, Maisa interrompeu a 
gravação e saiu numa disparada só: 

- Vou fazer xixi – e foi mesmo, 
para surpresa dos convidados.

Espontaneidade é uma marca 
da menina, desde os tempos de 
“Bom Dia & Cia”.

VIDA DE REPÓRTER
Para Sonia Blota e Dario Cos-

tenaro, no momento desta troca, 
também se iniciou a difícil tarefa 
de equilibrar o emocional do pro-
fissional.

“A vida de repórter é assim. 
Você nunca sabe onde vai acordar, 
nunca sabe onde vai dormir. Mas 
sabe que tem uma missão a cum-
prir”, define Sonia.

Band, aos poucos, vai botando
ordem na casa e na sua programação

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Depois de anos se aventurando e torrando 

muito dinheiro com diretores que pouco sabiam do 
negócio, a Bandeirantes resolveu colocar os pés no 
chão e trouxe um alguém que entende do riscado e 
de como uma televisão deve funcionar.

Antonio Zimmerle, após uma vida na Globo, 
foi chamado para assumir a programação da TV, 
depois a direção-geral, e o resultado é que, aos pou-
cos, está colocando ordem na casa.

Alguns meses de trabalho, de abril até agora, 
só na simplicidade e os resultados já começam a 
aparecer.

Um exemplo disso vem sendo a dobradinha 

“Jornal da Noite” e NBA às quintas-feiras.
Nas últimas duas semanas, considerando a 

espera e por entrar mais cedo, o jornal observou 
crescimento na audiência e o basquete conseguiu 
empatar com a Record no terceiro lugar.

Simples consequência, a procura comercial, 
antes inexistente naquela faixa de horário, 
cresceu de maneira bem importante. Mesma 
atenção e trabalho que já se estendem a outros 
horários.

Como se observa, na TV a receita infalível é 
sempre a simplicidade ou só um “arrozinho com 
feijão bem temperado”.

GLOBO TAMBÉM
SBT e Record já anunciaram 

seus esquemas de férias, com re-
prises ou programas com antece-
dência para o período.

A Globo, em se tratando do 
“Caldeirão”, “Domingão” e “Altas 
Horas”, por exemplo, não será di-
ferente.

ÚLTIMA DO ANO
Domingo, em Abu Dhabi, 11h, 

a Fórmula 1 realiza a última cor-
rida desta temporada. A Globo 
transmite.

Mas o canal SporTV começa a 
cobertura a partir desta sexta-fei-
ra, com a transmissão dos treinos. 
Narração de Sérgio Maurício.

TORLONI
Na Cultura, nesta sexta, o 

“Persona em Foco” presta mereci-
da homenagem a Christiane Tor-
loni nos seus 50 anos de carreira.

Tadeu Aguiar e Victor Fasano 
são os atores convidados. Apresen-
tação de Atílio Bari.

PONTO DE APOIO
Está confirmada para a ma-

nhã desta sexta-feira a reunião de 
Amilcare Dallevo com Leo Dias. 
Amilcare que sempre chama Leo 
de Renato Russo.

Daniela Albuquerque, mulher 
do dono da Rede TV!, é a articula-
dora e a mais animada com a volta 
do jornalista.

n O canal TNT transmite, 
neste domingo, 21h, a 68ª 
edição do Miss Universo, 
direto do Tyler Perry 
Studios, em Atlanta, 
Geórgia...

n ... O comando norte-ame-
ricano será de Steve Harve 
e por aqui da youtuber Ka-
rol Pinheiro, com comentá-
rios de Carol Ribeiro...

n ...  E tradução simultâ-
nea de Regina McCarthy.

n Gravações de “Bom Su-
cesso” continuam em ritmo 
bem intenso...

n ... Não existem atra-
sos. Ao contrário, há até a 
possibilidade de uma folga 
maior durante o período de 
festas.

n A nova temporada de 
“Grey’s Anatomy” no Sony 
começa no dia 14 de janei-
ro, 21h...

n ... Exibições agora serão 
às terças-feiras.

n Ivete Sangalo fará shows 
em Orlando durante a rea-
lização do Florida Cup...

n ... O evento vai acontecer 
entre os dais 13 e 19 de ja-
neiro.

n Neste domingo estreia 
no “Fantástico” a segunda  
temporada da série “Mu-
lheres Fantásticas”, que 
mistura linguagem docu-
mental e animação...

n ...Começa com a história 
de Nannerl Mozart – irmã 
do Mozart - e terá a locução 
da Adriana Calcanhotto.

Bate-Rebate

Dan Behr

Fábio Rocha / TV Globo

CINEMA
Fernanda Montenegro e Felipe Camargo vivem Marta Ama-

rantes e Augusto no filme “O Juízo”, coprodução Globo Filmes e 
Conspiração.

O suspense sobrenatural dirigido por Andrucha Waddington 
e escrito por Fernanda Torres narra um acerto de contas que leva 
mais de 200 anos para acontecer. Estreia dia 5 de dezembro nos 
cinemas.

ACIMA DE TUDO
Impressionante Gugu Libe-

rato. Nunca vi uma pessoa da 
televisão receber tanta atenção 
e respeito de todas as TVs. Só 
alguém muito especial.

E pelo que ele foi e continu-
ará representando, não mere-
cia outra coisa.

C´EST FINI
Glenda Kozlowski desem-

barca no SBT, em São Paulo, 
na próxima quarta-feira. 
Chega para assinar contrato 
e fazer bateria de fotos, entre 
outros compromissos. Como 
antecipado neste espaço, a 
apresentadora, ex-Globo, vai 
comandar um reality show 
de futebol na casa, o “Uma 
Vida, Um Sonho”, a partir do 
primeiro semestre de 2020, 
nas manhãs de domingo. 

Então é isso. Mas ama-
nhã tem mais. Tchau!

DESTINO
Na última gravação do 

“Canta Comigo”, Walter 
Wanderley, o Goiabinha, 
“irmão” que o Gugu Liberato 
teve neste meio e um alguém 
com mais de 30 anos de tele-
visão, acabou se descuidando 
e caiu do palco. Altura de 1,5 
metro aproximadamente.

Felizmente nada de mais 
grave aconteceu. Gugu, pre-
ocupado, foi o primeiro a se 
preocupar com ele.

DIÁRIO DE BORDO
A pauta da repórter Sonia 

Blota, da Band, e do cinegrafista 
Dario Costenaro, nos Estados 
Unidos, há pouco mais de uma se-
mana, começou com um convite da 
CNI para falar de parcerias tecno-
lógicas entre empresas do Vale do 
Silício e o Governo de São Paulo.

Mas um telefone mudou tu-
do. Da Califórnia, onde estavam, 
seguiram para Orlando, levados 
pela tragédia de Gugu Liberato.

MENSAGEM
A partir do “Fantástico”, no 

próximo domingo, a Globo começa 
a exibir a sua campanha de fim de 
ano de forma completa.

Neste ano, a mensagem convi-
da os brasileiros a se importarem 
e observaram mais as coisas sim-
ples da vida. No detalhe, momento 
da participação de Taís Araújo, 
estrela da novela “Amor de Mãe”.
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10ª Edição do Festival Internacional de Baía Formosa

 O Irlandês

A praia de Baía Formosa vai 
sediar a partir desta sexta, 29, a 
10ª edição do Festival Internacional 
de Cinema de Baía Formosa, no 
litoral sul potiguar. O evento, con-
siderado um dos mais importantes 
do Nordeste, vai contar com a exi-
bição de 65 filmes, entre potigua-
res, nacionais e internacionais, que 
concorrem nos três concursos fixos 
do festival - Curtas de 1 minuto, 
Perólas do RN e Mostra Potiguar. 

O evento é aberto ao público 
e segue até o sábado, 30, com 
programação gratuita. 

Esse ano, o festival conta com 
o tema “Bons Ventos”, mote para 
participação dos candidatos na 
mostra de Curtas de 1 Minuto, prin-
cipal categoria do evento. O melhor 
curta-metragem nessa modalidade 
vai ganhar uma viagem para a 
Polônia, com todas as despesas 
pagas e ainda participação no 
maior festival de cinema indepen-
dente da Europa, o OFF Câmera. 
Já o concurso Pérolas do RN, 
também de um minuto, destaca 
as produções relacionadas com o 
turismo do Rio Grande do Norte. 

Estréia de ontem na Netflix, o 
longa metragem de 3h30min de 
duração intitulado “O Irlandês” já é 
sucesso mundial. Pré-exibido em 

salas de cinema do mundo todo antes 
do lançamento oficial pela plataforma, 
a obra é a aposta da plataforma para 
premiações do Oscar.

SEXTOU

DICA DE CINEMA

Local: Boulevard Hall / 
Nova Parnamirim
Horário: 21h29

novembro

GUILHERME ARANTES

Kozmopolit Natal
Av. Hermes da Fonseca, 
754 - Tirol
Horário: 23h30
Ingressos e informações: 
(84) 99916-9926

29
novembro

O GRANDE ENCONTRO

Teatro Riachuelo - 
Midway Mall
Horário: sessões às 18h e 
às 21h
 

01
dezembro

CARNAVAL DA SAUDADE

Com Dodora Cardoso e 
banda e a Orquestra Don 
Cardoso e Seus Metais
Dia: sáb, 30 de novembro
Local: Cortejo pelas ruas 
do Tirol, até a sede da 
AABB Natal
Horário: 16h
Ingressos: Gratuito

30
novembro

PADRE FÁBIO DE MELO

FÁBIO JR.

Show de despedida
dos palcos
Local:  Boulevard Hall / 
Nova Parnamirim
Horário: 20h

30
novembro

NOITE BELCHIANA NATAL

Com a Banda dos
Corações Selvagens (PE)
Local: Raimundo’s Pub
Horário: 21h
Ingressos: R$ 20 (na hora)

30
NOVEMBRO

SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#
Divulgação
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A contagem de likes 
voltou a aparecer para 
algumas contas do Insta-
gram. A mudança come-
çou a ser reportada com 
mais frequência pelos usu-
ários a partir de outubro, 
no Twitter, mas também 
há relatos de meses ante-
riores. O Instagram disse 
que o reaparecimento das 
curtidas faz parte de uma 
nova fase do teste que 
ocultou o número de likes 
do público geral, em julho.

A plataforma explicou 
que, na verdade, o retor-
no dos likes faz parte do 
mesmo teste que ocultou 
as curtidas. Em julho, 
quando deu início ao expe-
rimento no Brasil, a rede 
social já havia adiantado 
que iria analisar a recep-
ção do teste para desco-
brir se retirar likes pode, 
de fato, mudar o compor-
tamento dos usuários. Por 
enquanto, não há um pra-
zo para o fim dos testes ou 
retorno das curtidas para 
todos.

“Ouvimos da nossa co-
munidade que o número 
de curtidas pode ser uma 
boa fonte para identificar 
tendências e grandes mo-
mentos culturais e, por 
isso, iniciamos uma nova 
fase do teste para obser-
var outras maneiras de 
exibir o número de curti-
das e entender como isso 
afeta a experiência da co-
munidade do Instagram”, 
declarou a empresa

O Instagram deixou 
de exibir a contagem de 
likes no Brasil desde 17 
de julho. Com isso, ape-
nas os próprios autores do 
conteúdo podem conferir a 
quantidade de curtidas de 
seus posts, e os seguidores 
deixam de ter acesso a es-
ses dados. O teste já vinha 
sendo aplicado no Canadá 
desde maio, com resulta-
dos positivos. 

Instagram volta a 
mostrar número 
de curtidas para 
alguns usuários

Teste

Reprodução

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

ATLÂNTICA SOLAR POWER LTDA, CNPJ 24.120.569/0001-59, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Prévia (LP) para o Complexo Fotovoltaico Assu Sol I, com potência total de produção em 
225.504 kWp, localizado no Município de Açu/RN, Zona Rural, CEP 59650-000.

Diogo da Costa Batista
SOCIO ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE MANOBRISTA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa, MP COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO DE LÂMPADAS LTDA, localizada à Rua Dr. Aldo Fernandes, 1965 – Can-
delária,   Inscrita no CNPJ 08.116.954.0001-76, disponibilizará o serviço de manobrista 
durante todo horário comercial para melhor atender nossos clientes.

Pan Xin Grong  - Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

HERILUCIO P. SILVA – EPP – POSTO SANTA RITA inscrito sobre CNPJ: 04.445.343/0001-10 torna 
público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (IDEMA), a Licença de Operação para um comércio Varejista de combustíveis com capacidade 
de armazenamento de 60.000L localizado na RUA HERCILIO THEODORICO DE OLIVEIRA 64 BAIR-
RO VERMELHO – SANTA CRUZ - RN

HERILUCIO P. SILVA 
Sócio Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

CRISTIVAM JAILSON DE SOUZA VIANA 05108299451, inscrito sob o CNPJ no. 20.596.593/0001-
08, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de Armazenamento e 
Revenda de Recipientes Transportáveis de GLP, localizada na Rua Elizabete Aires Guerra, 214, São 
Sebastião, Apodi - RN.

CRISTIVAM JAILSON DE SOUZA VIANA
Representante Legal

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

TELEVISAO COSTA BRANCA LTDA., inscrita no CNPJ: 11.042.517/0002-40, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada (LS) 2019146137/TEC/LS-0479 para a Mini Usina Solar Assu, localizada na zona rural do 
município de Assu/RN.

Maria de Fátima Arpini Camargo
Empreendedora

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Camizaria Oceano Ltda, CNPJ 05.233.194/001-99, torna público que está requerendo Secretária Mu-
nicipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico – SETMADE a LRO para confecção 
de peças de vestuário , localizada na Rua Monsenhor Walfredo Gurgel, 846 A, Centro Ceara-Mirim/RN.

Janecleide G. de Oliveira Morais
Sócia

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

Industrial de Laticínio do Sertão Ltda – CNPJ: 05.777.741/0001-05, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimentos Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA - a RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS, para atividade de laticínios, Endereço: 
Senador Duarte Filho, 450 – Rincão – CEP: 59626-100 – Mossoró RN –fone: (84) 3317-1599.

Janeto Gurgel Pinheiro
Procurador legal

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SALINA CAMURUPIM LTDA, CNPJ: 12.954.161/0001-01, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com validade 
até 18/12/2024 para a atividade Beneficiamento de Sal Marinho, localizada no Sítio lagoa seca, 70 – 
Zona Rural, Guamaré/RN.

Cláudia Maria Alves
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI

SANOVO GREENPACK Embalagens do Brasil Ltda., CNPJ nº 61.585.931/0001-93, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a LI, para a Implantação de uma fábrica de embalagens de polpa de papel para 
ovos e frutas, a ser localizada na Av. Georgenor Chaves Barbalho, n°637, Pólo Industrial Avançado 
de Goiainha/RN. 

Edson Roberto Donzeli
Gerente Geral

CONCESSAO DE LICENÇA PRÉVIA
 

Central Eólica Valência S.A., 14.785.875/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LP - Licença Prévia, com 
prazo de validade até 20/11/2021, em favor do empreendimento Central Eólica Lagoa de Touros IX, 
com potência de 6,93 MW, localizada na Fazenda Piranhas, Zona Rural no Município de Touros/RN, 
Pureza/RN e Rio do Fogo/RN.

Ranier Messias
Representante Legal

                 CASA DO BEM -   CNPJ (MF) 07.535.041/0001-21

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 O Presidente da CASA DO BEM, em atenção aos artigos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 e seguintes do 
novo Estatuto, convoca os associados em pleno gozo de seus direitos, para se reunir em Assembleia 
Geral Ordinária, no dia 20 de dezembro de 2019, em sua sede social, situada na Rua Papa João XXIII, 
1719, bairro de Mãe Luiza, nesta capital, às 09h00min (nove), em primeira convocação, com a presen-
ça de 50% (cinquenta por cento) e mais um dos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários e 
com direito a voto ou às 11h00min (onze) horas, em segunda convocação, com qualquer número de 
sócios, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
 a) Eleger os membros do Conselho Fiscal, respectivos Suplentes, secretários, bem
 como o Presidente e o Vice-Presidente da Diretoria Administrativa para o triênio  
 2020/2022 e
 b) Outros assuntos de interesse da Casa do Bem.

Natal (RN), 29 de novembro de 2019

EDIVÂNIA SALES DE SOUZA CRUZ -  PRESIDENTE

Pregão Eletrônico nº 00003/2019 - UASG 114612
Nº Processo: 23817.154/1928. Objeto: Aquisição de material permanente para 
atender as necessidades do IBGE/RN na Execução do Censo Demográfico 2020. 
Total de Itens Licitados: 10.
Edital: 28/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Prudente 
de Morais, 161, Petrópolis - Natal/RN ou www.comprasgovernamentais.gov.br/
edital/114612-5-00003-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2019 às 08h00 no site 
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/12/2019 às 09h00 no 
site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: 

NICOLAS RAPHAEL BORGES GONCALVES PENNA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA - IBGE

Inf.:(82) 99673-7007 | e-mail: carlospinholeiloeiro@hotmail.com | www.leilaovip.com.br

CARLOS ADRIANO SOLANO DOS SANTOS PINHO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCEAL nº 15, com 
escritório à Rua Comerciário José Pontes Magalhães, 70, Bloco Espanha, sala 07, Jatiúca, Maceió/
AL, 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, no qual fi guram como Fiduciantes JOSÉ RIBAMAR DE SÁ e sua 
esposa ROSILDA JANUARIO DE CARVALHO SÁ, brasileiros, casados sob o regime de comunhão 
universal de bens, ele aeronauta, portador do C.I. Nº 18.824.475-X-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº 057.218.221-04, ela advogada, portadora C.I. RG nº 324.114 SSP-RN, inscrita no CPF/MF sob nº 
090.236.308-58, residentes e domiciliados na Av. Engenheiro Roberto Freire, 3112, ap. 2904, Ponta 
Negra, nesta Capital . levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
no dia 09 de dezembro de 2019, às 09:00 horas, Av. Fernandes Lima, 651, 5º andar, Farol, Maceió/AL, 
em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.101.454,40, o imóvel abaixo descrito, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, UM APARTAMENTO RESIDENCIAL 
Nº 1701, no 17º pavimento da TORRE “B”-SUL, integrante do Empreendimento denominado “SOLAR 
ALTAVISTA”, situado na Rua Ismael Pereira da Silva, entre as Ruas Antônio Farache e Missionário Joel 
Carlson, nº 1515, no bairro de Capim Macio, zona Sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta 
Capital, composto de estar/jantar, varanda com churrasqueira, lavado, circulação, estar íntima, 03 suítes, 
sendo 01 suíte máster, copa/cozinha, despensa, área de serviço, quarto de empregada e wc, com 196m² 
de área privativa, 134,24m2 de área real de uso comum (incluindo as vagas de garagem), totalizando 
330,24m² de área real, edifi cado na fração ideal de 0,00640851282486 do terreno próprio, designado 
por área “A”, medindo 13.258,38m² de superfície, com 04 vagas de garagem localizadas no pavimento 
garagem 1, numeradas de nºs 157, 158, 161 e 162. Imóvel objeto da matrícula nº 39.715 do Registro de 
Imóveis 3ª Zona de Natal/RN. Obs: Ocupado . Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 
da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 16 de dezembro 
de 2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 826.757,05. 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 profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE E PRESENCIAL

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação e homolo-
gação da Concorrência nº 00042/2019 cujo objeto é contratar empresa especializada em engenharia 
para execução dos serviços de adequação a acessibilidade para atender ao SESTSENAT Unidade 
B29 Natal/RN, no valor total de R$ 282.021,54 (duzentos e oitenta e dois mil, vinte e um reais e cin-
quenta e quatro centavos) para a empresa PROSERN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIREL, 
em 27/11/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 00052/2019

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados o ADIAMENTO da Concorrência em epígrafe, publi-
cada no Jornal Agora RN no dia 18/10/2019. Objeto: Aquisição de Mobiliário (mesas e cadeiras) 
para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, conforme condições neste edital e seus 
anexos. Motivo: ausência de uma página do Termo de Referência contendo a descrição de um item. A 
nova data para abertura dos envelopes será no dia 16/12/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade 
do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 13/12/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. 
Prefeito Omar O’Gray, 8695, Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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Exigências

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

AFA
SANGRENTO

FATURAOIR
GRASEIVA
ROSERVIR

JAPÃORAD
DEMIARAB

FALTAMEDU
FAXPAPEL

MADFAROFA
MATARCI
IERFASES

LATINOID
FIBRAOTICA

ASAVOTAR

Maria,
José e
Jesus

(Bíblia)

Atingida
por um

automóvel

(?) e crua:
a verdade

sem 
disfarces

Discursar
em

público 

Diz-se do
bife mal-
passado

Nota
enviada
ao com-
prador

O "ma-
nual" do
remédio

Soltar a
"voz" 

(o gato) 

(?) Guedes,
apresen-
tador da
Rede TV

Louco,
em inglês

Acalmar
(por meio
de medi-
camento)

A função
do 

carrasco

O freio
que evita 
derrapa-

gens

Relativo
ao latim 

Material
dos cabos
de telefo-
nia móvel 

Centro das atenções
no casamento

Qualquer
período
histórico

Parte da
xícara

Participar
da eleição

Iguaria
brasileira
Campeão
4 vezes

Material de
cadernos
Reginaldo
(?), ator 

Ouvir, em
espanhol
Cometer
engano

Radiano
(símbolo)
O número
como o 5

Estágios;
etapas

Novembro
(abrev.)

Prática que ajuda a
controlar o peso

"Let (?)
Be", su-

cesso dos
Beatles

Sílaba de
"grade"

O país das
gueixas

Sentença;
oração
Sexta
letra

Adiciona 

Oferecer
alimento 

Líquido
que circu-
la pelos
vegetais

Transmis-
sor de

textos via
telefone 

Nome da
letra "D" 

Não com-
parecem

Som de
risadas
Retrato;

fotografia

2/it. 3/mad — oír. 5/japão. 6/faltam — fatura. 9/sangrento.

HORÓSCOPO

Se anda de olho em uma promoção, 
essa é a hora de mostrar que 
tem capacidade para assumir um 
novo cargo, mas cuidado com a 
concorrência. Capriche na produção 
para encantar o par. 

Hora de deixar o lar em ordem: 
compre algo que vinha desejando. 
Bom período para dar o primeiro 
passo para adquirir a casa própria. 
Lembranças de um amor antigo 
podem vir à tona agora. 

No trabalho, concentre-se no que 
precisa fazer. Entre em contato com 
amigos que estão longe e mate a 
saudade. Seu jeito descontraído e 
animado agita as coisas na paquera. 

Você terá facilidade para se 
expressar e convencer as pessoas, 
o que é ótimo para quem lida com o 
público em geral. Paixão à primeira 
vista pode surpreender o seu 
coração. 

Assuntos místicos podem despertar 
seu interesse. Bom momento para 
tentar fazer algumas mudanças 
na aparência. Graças à sua 
sensualidade, será fácil envolver 
quem deseja. 

Ligue suas antenas para aproveitar uma 
oportunidade de aumentar seus ganhos. 
O desejo de firmar um relacionamento 
aumenta, mas talvez a paquera deixe a 
desejar agora. 

Aproveite para trocar informações 
e conhecimentos com o pessoal no 
trabalho. Tente se entender também 
com todas as suas amizades mais 
próximas. Pode ter sorte na conquista.

Concentre-se nas suas metas e batalhe 
para transformar seus sonhos em 
realidade. Poderá contar com os amigos. 
Na paquera, dar o primeiro passo 
aumenta as suas chances de ter sucesso.

Se alguém da família pedir a sua 
ajuda, dê uma mãozinha. Reserve 
um tempo para cuidar da saúde e se 
livrar de maus hábitos. Pode ser que 
a vida amorosa fique em segundo 
plano nesta sexta.

Seu lado sensível estará em alta e 
você pode descobrir quem merece a 
sua confiança. Vale a pena repensar 
algumas coisas agora, inclusive os 
gastos. 

Confie na sorte para fazer uma 
fezinha. Criatividade e muito carisma 
serão suas melhores armas na vida 
profissional. Paixão à primeira vista 
pode fazer seu coração bater mais 
rápido. 

Você vai se importar mais com os 
amigos. Aproveite para fechar a 
semana em alto-astral curtindo os 
momentos de folga. Amizade colorida 
não está descartada. 

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

Kátia diz a Lurdes que Domênico está morto. Magno e os irmãos consolam Lurdes. Vitória conhece 
Tiago e se emociona. Lurdes acredita que Domênico está vivo, e Magno se preocupa. Érica pede 
demissão, e Raul se impressiona. Betina garante a Magno que descobrirá o que aconteceu com 
Genilson. Danilo discute com Thelma. Lídia sofre por não conseguir se entender com Raul. Raul 
decide contrariar o conselho do engenheiro e se tornar sócio de Álvaro. Thelma assume para Lurdes 
que não contou a Danilo sobre sua doença. Thelma aconselha Lurdes a seguir procurando Domênico.

AMOR DE MÃE

Júlio briga com Alfredo, que pede ajuda a Afonso. Emília e Higino se surpreendem com o 
comportamento de Adelaide. Inês decide escrever para Afonso e Shirley discute com João. 
Adelaide sente falta de Justina. Uma moça se insinua para Zeca e Candoca comenta com Olga. 
Incentivados por Isabel e Lúcio, Julinho e Lili retomam o namoro Karine garante a Soraia que 
a ajudará a chamar a atenção de Julinho. Carlos comenta com Marcelo sua desconfiança com 
Mabel. Josias questiona se Mabel sente vergonha de seu pai. 

ÉRAMOS SEIS

Vera confessa a Alberto que percebeu ter usado o empresário para esquecer o ex-
marido. Mário mostra a Alberto seu novo livro de poemas. Na terapia, Nana insinua que 
não quer mais ficar com Diogo. Marcos e Paloma declaram seu amor. Gabriela conta 
a Patrick que Vicente a procurou pedindo para os dois manterem a amizade. Lulu se 
oferece para ajudar Waguinho a voltar para a escola. 

Ester volta para casa de Pendleton, e ele a proíbe de sair sem sua permissão. Marcelo 
conversa com sua mãe sobre sua situação com Luisa. Após encontra-lo, João começa a 
lembrar de alguns momentos que passou na roça com seu pai e teme que ele o leve se volta. 
Durante o jantar, Pendleton insiste na ideia de que a partir de agora ele, Luisa, Ester e Poliana 
são uma família. Iure tenta dar conselhos a Eric sobre como lidar com seu pai. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Uma corrida diferente das 
outras tantas promovidas em Na-
tal. Programada para o dia 14 de 
dezembro, a “Ginga com Tapioca” 
tem várias peculiaridades que a 
distinguem de outros eventos do 
gênero, do nome ao caráter de con-
fraternização, passando ainda pelo 
limite de participantes. O objetivo 
é congregar em torno do esporte.

As inscrições estão abertas pe-
lo site www.16kgingacomtapioca.
com.br , com limite de 300 vagas, 
número recorde e que mereceu a 
ampliação, dada a procura cres-
cente a cada ano. Esta será a sexta 
edição da Ginga com Tapioca, que, 
como ressalta o professor Fabiano 
Pezzi, diretor da Go Runners, es-
cola de corrida responsável pela 
organização, é uma “grande confra-
ternização em forma de corrida”. 
“A proposta é fazer um tributo aos 
praticantes de corrida. Tanto que 
não haverá caráter de competição, 
nem premiação para os primeiros 
colocados. Estimulamos até para 
que muitos cruzem juntos a linha 
de chegada”, explica Fabiano Pezzi.

Como o nome já indica, a cor-
rida tem sua chegada na Redinha, 
praia onde se degusta a famosa 
iguaria natalense que batiza o 
evento. O início do percurso está 
localizado no começo da Via Costei-
ra, em Ponta Negra, totalizando 16 
quilômetros no total.

Um detalhe é que nem todos 
precisam correr essa distância. A 
organização oferece um ônibus pa-
ra transportar os participantes de 
distâncias menores até o início da 
ponte Newton Navarro. A partir de 
então, todos são convidados a subir 
a ponte a pé, correndo ou mesmo 
caminhando para desfrutar do belo 
visual oferecido. “É uma estratégia 
infalível para que todos possam 
caminhar, correr e, em sendo o 
caso, aproveitar o ônibus para des-
cansar. Assim, podem participar 
confortavelmente e obedecer a seus 
limites”, aponta o diretor da Go 
Runners. Que complementa: “O 
mais importante é todos se diverti-
rem e se confraternizarem, fazendo 
isso por meio do esporte e em um 
cenário espetacular”.

“Ginga com Tapioca” une 
esporte e confraternização
Inscrições, com limite de 300 vagas, estão abertas 
pela página www.16kgingacomtapioca.com.br 

Orla de Natal
Divulgação

Corrida programada para dia 14 se distingue de algumas outras atividades do gênero 

Bélgica se mantém como líder 
do ranking da Fifa; Brasil é o 3º

Invicta

Em um ano com amistosos 
e jogos pelas Eliminatórias da 
Eurocopa de 2020, a seleção 
da Bélgica conseguiu 100% de 
aproveitamento em 10 partidas 
e, assim, segue na liderança do 
ranking da Fifa. Na atualização 
publicada nesta quinta-feira 
pela entidade, os belgas até 
aumentaram a vantagem - de 
29 para 32 pontos (1.765 contra 
1.733) - para a França, que se 
mantém na segunda colocação.

A próxima atualização pro-

gramada pela Fifa é no dia 
19 de dezembro, mas como as 
principais seleções nacionais só 
voltarão a campo em março do 
ano que vem, a Bélgica deverá 
encerrar a temporada de 2019 
na liderança.

Apesar da derrota para a 
Argentina, na Arábia Saudita, o 
triunfo diante da Coreia do Sul 
na foi o suficiente para manter 
a seleção brasileira na terceira 
posição no ranking, agora com 
1.712 pontos. 
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A 97 FM agora tem futebol. 
Diariamente, um novo programa 
vai atualizar os ouvintes sobre o 
que é destaque no mundo da bo-
la. Com isso, a rádio que é o som 
da notícia também será o som do 
esporte. Comandado pelo time 
formado por Edílson Costa, Pe-
dro Neto e Ferdinando Teixeira, 
o “Resenha 97” estreia na próxi-
ma segunda-feira, 2 de dezem-
bro, às 19h, logo depois do “Sem 
Amarras”.

Os apresentadores, três das 
maiores referências do rádio es-
portivo potiguar, prometem trazer 
diariamente, também com a entra-
da de repórteres, notícias, análi-
ses, comentários e também entre-
vistas. O programa terá formato 
de bate-papo, com aquecimento 
para as partidas e repercussão 
dos resultados. Haverá espaço, 
também, para a participação dos 
ouvintes, que poderão interagir e 
opinar durante o programa.

O narrador Edílson Costa, com 
passagens pelas principais emisso-
ras do Estado – sendo a última a 95 
FM, explica que o foco do progra-
ma será o futebol do Rio Grande 
do Norte, mas que haverá também 
espaço para abordar o que aconte-
ce no noticiário esportivo nacional 
e até internacional. “Nossa meta 
é fazer um trabalho diferenciado, 
para o público desportista, com 
muita humildade, dedicação e pro-
fissionalismo”, ressalta.

Pedro Neto, comentarista com 
17 anos de atuação no jornalismo 
esportivo, diz que o “Resenha 97” 
será inspirado em uma fórmula 
que já deu certo. “A Agora FM 
agora tem futebol, e futebol de 
primeira qualidade. Nosso intuito 
é trazer o melhor do nosso fute-
bol”, registra ele, que comandou 
um programa esportivo na extinta 
Rádio Globo Natal até maio deste 
ano. Ele também acumula passa-
gens por emissoras de TV do Es-
tado.

Os dois terão a companhia no 

programa de Ferdinando Teixeira, 
que dispensa apresentações. Ex-
-treinador multicampeão estadual, 
com passagens vitoriosas por ABC 
e América, os dois principais clu-
bes do Estado, o professor aposen-
tado diz que o “Resenha 97” terá as 
mesmas credibilidade e seriedade 
que marcaram sua trajetória.

Ferdinando diz que o novo 

programa da rádio Agora FM vai 
transmitir o “futebol verdade”, co-
mentando o dia a dia dos clubes e 
mostrando seus desafios e proble-
mas. Ele lamenta, inclusive, a si-
tuação atual dos principais clubes 
potiguares – ABC e América –, que 
vão disputar apenas a Série D do 
Campeonato Brasileiro na tempo-
rada de 2020.

“A queda foi muito grande. O 
nível técnico caiu bastante. Nós 
nunca caímos tanto. Temos quatro 
equipes na Série D (ABC, Améri-
ca, Globo e Potiguar de Mossoró), e 
isso é muito ruim. Isso desvaloriza 
o futebol do RN, afasta o patroci-
nador. Vamos fazer aqui o futebol 
que o torcedor já conhece: sério. 
Queremos um futebol verdade, 
que é o que nos move”, analisa.

Já na estreia, o programa “Re-
senha 97” vai trazer informações 
e análises sobre a pré-temporada 

dos clubes potiguares para 2020. 
Em janeiro, começa o Campeonato 
Estadual, que terá cobertura com-
pleta da rádio Agora FM.

A RÁDIO
Com a chegada do novo progra-

ma esportivo, a grade da 97 FM 
ganha um reforço de peso. A rádio, 
que é o som da notícia, hoje conta 
com 11 programas – que unem in-
formação, entretenimento, humor 
e boa música.

Durante a semana, a progra-
mação começa bem cedo, às 5h30 
da manhã, com Cyro Robson, o Pa-
pinha, e Jota Régis. Eles apresen-
tam o “Comando 97”, que traz as 
primeiras notícias do dia e a cober-
tura dos fatos policiais que marca-
ram a madrugada. Na sequência, 
vêm Anna Karinna Castro e Tiago 
Rebolo, com o “Manhã Agora”, com 
as informações da política e da eco-

nomia e com entrevistas especiais. 
Às 9h, a descontração fica por con-
ta de Daniel León, Alayde Passaia 
e Pedro Binderli, com o “Agora é 
Show”. Depois deles, entra no ar 
o “Patrulha Agora”, com Genésio 
Pitanga e o dia a dia da crônica 
policial.

Ao meio-dia, Renato Dantas 
apresenta o “A Hora é Agora – Pri-
mando pela Verdade”, com a parti-
cipação de Jalmir Oliveira, o Fala 
Mansa, e a cobertura completa do 
noticiário completo, com direito a 
polêmica e comentários contun-
dentes. A grade segue às 13h30, 
com o “Tudo Agora”, comandado 
por André de Paula e Giovanni 
Magnus, que trazem dicas de negó-
cios e gestão. Das 14h30 às 16h, é a 
vez de Daniela Freire, com o “Ago-
ra News”, atualizando o noticiário 
da tarde. Ela é seguida de Jussier 
Ramalho, que apresenta histórias 
de vida no “Tarde Agora”. No fim 
de tarde, Mafaldo Pinto e grande 
elenco garantem as risadas, o bom 
humor e música de qualidade no 
“Agora Vai”, a partir das 17h.

À noite, a partir das 18h, Sávio 
Hackradt, Antônio Melo e Osair 
Vasconcelos apresentam o “Sem 
Amarras”, com a análise completa 
das principais notícias do dia. E 
agora, na sequência, virá o “Re-
senha 97”. No fim de semana, no 
sábado e no domingo, ainda tem a 
simpatia de Rô Medeiros das 6h ao 
meio-dia, com o “Top Show”.

Toda a programação da Agora 
FM está disponível pelo rádio con-
vencional, pela internet (no site 
www.agorarn.com.br e também 
pelas redes sociais. Acessando o 
YouTube (canal Agora TV) ou o 
Facebook (Agora RN), o internau-
ta pode conferir mais detalhes da 
programação. São seis câmeras 
instaladas, mostrando ao vivo o 
que acontece no estúdio, com som 
e imagem com qualidade digital. O 
ouvinte pode participar pela sala 
de bate-papo ou pelo número 2030-
0797 (telefone e WhatsApp).

Programa “Resenha 97” terá time mais bem informado do rádio esportivo potiguar: Ferdinando Teixeira, Edílson Costa e Pedro Neto

Na 97 FM, 
Estreia na próxima segunda-feira, às 19h, o programa “Resenha 97”, com apresentação do time mais bem informado do 
rádio esportivo potiguar: Edílson Costa, Pedro Neto e Ferdinando Teixeira. Rádio conta hoje com 11 programas na grade

Novidade

Canindé Soares

agora tem futebol

A Agora FM agora tem 
futebol, e futebol de
primeira qualidade. 
Nosso intuito é trazer o 
melhor do nosso futebol”

Pedro Neto
Comentarista com mais de 17 anos 
de atuação no jornalismo portaguar

“


