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A JORNAL 100% GRÁTIS.  PEGUE O SEU!

Potiguares gastam apenas 7% do 
orçamento com cultura, diz IBGE

Estudo 07

Gasto médio mensal familiar com atividades culturais no Rio Grande do Norte foi de R$ 239 em 2018, segundo a nova 
edição do Sistema de Informações e Indicadores Culturais (SIIC). Apenas 44% moram em municípios com cinemas

Agora é lei 05

Paralisação 07

Ônibus da empresa Guanabara ficaram parados por 1h30 ontem, próximo
ao Baldo. Paralisação foi feita em protesto contra demissões de motoristas

Protesto contra demissões

Sintro-RN / Divulgação

Confira como 
funciona a pílula 
do dia seguinte

MP investiga 
doações feitas por 
14 pessoas no RN

Especialistas falam se pílula 
é realmente “bomba de 
hormônio”, como é sua 
atuação e se há efeitos 
colaterais. Dose não é infalível

Promotora pediu para que 
cada uma das 14 pessoas 
citadas apresente dados de 
rendimentos pessoais, a partir 
de informações da Receita

Saúde 11 Irregularidades 05

MP pede exoneração 
de secretário em 
Tibau do Sul

Andréa Ramalho 
diz estar apta a ser 
candidata a prefeita

Daycoval vence leilão 
da antecipação dos 
royalties do RN

São Gonçalo e São Pedro se 
encaram no Super Matutão

Aeroporto de São 
Gonçalo terá mais
de 600 voos extras

Secretário Leonardo Tinôco é 
suspeito de ser dono de quatro 
empresas, o que é vedado pela Lei
de Improbidade Administrativa. 
Caso pedido não seja atendido, 
MPRN ameaça ir à Justiça

Apesar de Justiça já ter decidido 
impor restrições aos “prefeitos 
itinerantes”, TSE tem liberado 
candidaturas de cônjuges de 
prefeitos que governaram em 
outras cidades oito anos antes

Estado espera obter algo em 
torno de R$ 180 milhões com a 
operação. Garantia serão royalties 
de petróleo e gás que o governo 
tem a receber entre janeiro de 
2020 e setembro de 2022

Final da competição, entre as duas equipes, acontece 
na Arena das Dunas, às 8h30, no próximo domindo, 8; 
ingressos começaram a ser vendidos na última terça-feira, 
ao preço de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), no site da Arena ou 
nas lojas SportMaster, Gol Mania Store e ERK

Para dezembro e janeiro, terminal 
prevê um fluxo entre 550 mil e 
595 mil passageiros. Maioria dos 
voos vem de SP, mas movimento 
de voos internacionais também 
deverá subir na alta temporada

Improbidade 04 Parnamirim 03

Finanças 03

Futebol 16

Verão 02

José Aldenir / Agora RN

Empresas que 
recebem incentivo 
deverão reservar 
vagas para negros
De autoria de Sandro Pimentel, 
lei publicada também prevê 
benefício para indígenas
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A desvalorização do Real, 
que anda aborrecendo o 
presidente norte-americano, 

Donald Trump, o amigo do peito 
do presidente Jair Bolsonaro, 
está na base da alegria de nossos 
exportadores pela razão óbvia de 
seus lucros estarem crescendo e a 
arrecadação sobre eles também.

Por isso mesmo, o Rio Grande 
do Norte vai fechar este ano com 
o maior volume de exportações da 
última década com vendas que 
ultrapassam os 349 milhões de 
dólares, 35% maiores do que em 
2009, quando o ano encerrou com 
256 milhões de dólares em vendas 
ao exterior.

Como quase sempre acontece, 
o número deste ano é puxado pela 
fruticultura, na qual a venda de 
melão para o exterior representa 
27% da pauta de exportações 
potiguar. Até novembro, o valor 
comercializado superou os US$ 93 

milhões.
Devemos comemorar? Sim e 

não, já que o volume de compras 
no exterior está 5% menor que no 
mesmo período do ano passado na 
casa dos US$ 157 milhões.

Em outras palavras, toda vez 
que os exportadores exultam de 
alegria, quem precisa comprar em 

dólar chora lágrimas de sangue na 
medida em que seus insumos são 
pagos em moeda supervalorizada, o 
que é péssimo para a indústria.

Essa situação também deve 
atingir o agronegócio mais adiante, 
caso o dólar de instale no patamar 
atual por um período mais longo 
do que o habitual. É preciso 
lembrar que o campo, num nível 
mais sofisticados, também absorve 
insumos do exterior, embora menos 
do que a indústria.

Seja como for, graças em 
grande parte ao câmbio, dados do 
Ministério da Economia mostram 
que as exportações potiguares deste 
ano terão números semelhantes aos 
registrados entre o período de 2004 
até 2008, a “era de ouro” da nossa 
pauta de exportação.

Bom para a autoestima 
abalada, mas certamente 
nenhum motivo para uma grande 
comemoração.

Bom, mas nem tanto

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

POLÍCIA CIVIL
A Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJ) da 
Assembleia Legislativa aprovou por 
unanimidade ontem o projeto de lei 
que altera a Lei Orgânica e Estatuto 
da Polícia Civil e cria as Divisões 
de Inteligência Policial (DIP) e de 
Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro (DECCOR-LD).

FAKE NEWS
O deputado estadual Allyson 

Bezerra (Solidariedade) acusou 
integrantes do governo de fazerem 
publicações com informações 
inverídicas para atingir o seu 
mandato. O deputado disse que 
os autores das publicações agiram 
para confundir a população no caso 
da análise em torno do projeto do 
crédito extraordinário. Allyson 
afirmou que tem em mãos os prints 
de conversas e publicações de 
servidores e filiados ao PT.

NOVOS VOOS
Aumentou o limite de voos 

entre o Brasil e a Argentina. A 
frequência semanal agora saltou 
de 133 para 170 voos. E não há 
mais limites para voos de carga 
entre os dois países. As mudanças 
estão valendo desde quarta-feira, 
4, depois que foi ratificado o Acordo 
Bilateral de Serviços Aéreos com a 

Por 6 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 
nesta quinta-feira, 5, que diretórios regionais de partidos 
políticos não podem ter o registro suspenso automaticamen-

te ao não entregarem a prestação de contas exigida pela Justiça 
Eleitoral. Por maioria de votos, a Corte entendeu que a suspensão 
somente pode ocorrer após o julgamento de um processo específico 
para analisar cada caso. A Corte julgou ações de inconstitucionali-
dade protocoladas pelo PSB e pelo Cidadania, antigo PPS, contra 
resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que definiram que 
diretórios estaduais e municipais podem ter o registro suspenso 
ao deixarem de entregar a prestação de contas ou não justificar o 
motivo pelo qual as informações não foram enviadas. 

Prestação de contas

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Argentina. A assinatura aconteceu 
em Bento Gonçalves (RS) durante a 
55ª cúpula dos líderes do Mercosul, 
bloco formado por Brasil, Argentina, 
Uruguai e Paraguai.

CAERN I
O senador Styvenson Valentim 

(Podemos-RN) denunciou nesta 
quinta-feira, 5, no Senado, os altos 
salários de alguns servidores da 
Companhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (Caern), que, segundo 
ele, chegam a receber até R$ 70 mil 
mensais. O senador afirmou que não se 
trata do presidente da empresa, como 
tinha afirmado na quarta. Na verdade, 
os proventos de Roberto Linhares são 

da ordem de R$ 20 mil.

CAERN II
“Numa empresa com 

praticamente 90% dos custos 
sustentados com o dinheiro 
dos cidadãos do Rio Grande do 
Norte, não se justifica tamanho 
desequilíbrio na folha de 
pagamento”, declarou.

NOVO REITOR
O IFRN elegeu o professor José 

Arnóbio Filho como novo reitor da 
instituição, para um mandato de 
quatro anos. A partir de 2020, ele vai 
substituir Wyllys Farkatt Tabosa, 
que ficou em 2º lugar na disputa.

A Inframerica, administradora do Aeroporto Interna-
cional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, terá 
para os meses de dezembro e janeiro 668 voos extras para 
atender a demanda da alta temporada de Verão.

Para os dois meses, a concessionária prevê um fluxo 
entre 550 mil e 595 mil passageiros. A movimentação 
aérea esperada para o período é de 3.687 pousos e deco-
lagens. Os dias de maior fluxo de passageiros devem ser 
20, 21 e 22 de dezembro, vésperas das comemorações de 
Natal, e 27 e 28 de dezembro, saída para o Ano Novo.

A maioria dos voos que chegam a Natal vem de São 
Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Brasília. O movimento in-
ternacional também deve aumentar. A expectativa é que 
28 mil embarques e desembarques aconteçam no período. 
A TAP aumentou a frequência entre Lisboa e Natal, e a 
Corendon está realizando voos charters de Amsterdã para 
a capital potiguar.

A Inframerica recomenda que quem for viajar chegue 
com pelo menos 1h30 de antecedência para voos nacionais 
e 2h30 para internacionais. Além disso, para agilizar o 
andamento dos processos na fila de raio-x, o passageiro 
deve retirar todos os objetos metálicos que estiver carre-
gando – cintos, relógios, chaves, moedas e celulares. Note-
books também devem ser retirados de malas e mochilas e 
depositados nas caixas plásticas.

Vale lembrar que alguns itens são proibidos na ba-
gagem de mão, como objetos cortantes ou perfurantes, 
líquidos e inflamáveis. Para evitar o descarte dos objetos 
no canal de inspeção, a orientação é para o transporte na 
bagagem despachada.

Aeroporto de SGA terá 
668 voos extras no Verão

Turismo

Para dezembro e janeiro, são esperados 
entre 550 mil e 595 mil passageiros

José Aldenir / Agora RN

Corendon Airlines tem operado voos charters entre Natal e Amsterdã

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

Bolsa de Valores de SP fecha em 
novo recorde e dólar cede a R$ 4,18

Economia

Pelo segundo dia, o Ibovespa renovou a má-
xima histórica de fechamento, com alta de 0,29%, 
aos 110.622,27 pontos. O giro financeiro totalizou 
R$ 17,6 bilhões. Já o dólar engatou a quarta queda 
consecutiva e fechou o dia na menor cotação desde o 
dia 13 de novembro. A moeda americana caiu 0,34%, 
para R$ 4,1882.
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A ex-primeira-dama de Natal 
Andréa Ramalho admitiu nesta 
quinta-feira, 5, que pretende dis-
putar a Prefeitura de Parnamirim 
nas eleições de 2020 e que não tem 
dúvidas de que a Justiça Eleitoral 
vai autorizar sua candidatura, 
apesar de o marido dela, o ex-pre-
feito Carlos Eduardo Alves, ter 
vencido as duas últimas eleições 
na capital potiguar.

“Jamais Carlos Eduardo e eu 
iríamos lançar o meu nome se exis-
tisse verdadeiramente algum pro-
blema. Consultamos juristas, e eles 
nos deram a condição de ser can-
didata legalmente. O direito nos 
permite, sim, essa candidatura. 
Jamais seríamos irresponsáveis de 
nos colocar à disposição da popula-
ção e, quando chegasse o momento, 
não ir”, afirmou, em entrevista ao 
programa Manhã Agora, da rádio 
Agora FM (97,9).

A dúvida sobre a possibilidade 
legal de Andréa Ramalho ser can-
didata a prefeita de Parnamirim 
existe pelo fato de o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) ter decidido, 
em 2008, que um prefeito não pode 
concorrer a um terceiro mandato 
consecutivo mesmo que seja em 
outro município. Esse entendimen-
to, que modificou a jurisprudência 
existente até então, foi confirmado 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) em 2012, para combater os 
chamados “prefeitos itinerantes”.

Como a legislação eleitoral en-
tende os cônjuges como uma figura 
só na aplicação de várias regras 
sobre elegibilidade, Andréa estaria 
impedida de concorrer em Parna-
mirim, já que Carlos Eduardo foi 
eleito prefeito de Natal em 2012 e 

reeleito em 2016 – e renunciou ao 
cargo no ano passado.

Contudo, o TSE – instância má-
xima no julgamento de casos elei-
torais – tem liberado candidaturas 
de maridos ou esposas de prefeitos 
que governaram nos dois quadriê-
nios anteriores, em outras cidades.

Isso aconteceu, por exemplo, 
em Barra de Santo Antônio, em 
Alagoas. A prefeita eleita em 2016, 
Emanuella Moura, teve a candi-
datura contestada no TSE por ser 
mulher do prefeito de um muni-
cípio vizinho – Abraão Moura, de 
Paripueira, que foi eleito em 2008 
e reeleito em 2012. A candidatura 
dela, porém, foi mantida pela Jus-
tiça Eleitoral porque, no entendi-
mento dos ministros que julgaram 
o caso, a jurisprudência sobre o ter-
ceiro mandato em outro município 
não vale para cônjuges.

“A vedação do terceiro mandato 
consecutivo familiar limita-se ao 

território de jurisdição do titular 
(no caso de Andréa, Natal). Não ca-
be aplicar, por analogia, o entendi-
mento do STF relativo à inelegibi-
lidade do ‘prefeito itinerante’ para 
impedir a candidatura, em outro 
município da federação, do cônjuge 
e dos parentes consanguíneos ou 
afins do chefe do Poder Executivo”, 
escreveu o ministro Luís Roberto 
Barroso, em decisão de junho deste 
ano, sobre o caso da prefeita Ema-
nuella Moura, que segue no cargo.

Segundo Andréa, este é um “as-
sunto vencido”. “Temos segurança 
jurídica de que nosso nome é viá-
vel”, acrescentou.

A ex-primeira-dama de Natal 
tem intensificado a agenda em 
Parnamirim em busca de viabili-
zar seu nome para a disputa. Ela 
tem frequentado festas e demais 
eventos públicos e dialogado com 
políticos da cidade. “Estou percor-
rendo as ruas, conversando com a 

população, identificando proble-
mas e apontando muitas vezes so-
luções e identificando necessidades 
das pessoas para, no momento cer-
to, construir um projeto e colocar 
nosso nome à disposição”, revelou.

Na entrevista à rádio Agora 
FM, Andréa ressaltou que pretende 
apresentar a Parnamirim o mes-
mo estilo de governar do marido, 
Carlos Eduardo. Ela lembrou que 
o ex-prefeito foi o mais votado para 
governador em Natal e Parnami-
rim, nas eleições do ano passado. 
Em Parnamirim, ele conquistou 56 
mil votos na cidade, 20 mil a mais 
do que a eleita, a governadora Fáti-
ma Bezerra. “Queremos levar toda 
essa nossa experiência, todo esse 
trabalho, todo esse conhecimento 
que temos sobre gestão para que 
os cidadãos de Parnamirim pos-
sam construir uma nova história”, 
ressaltou Andréa.

Andréa Ramalho disse preten-
der resgatar, ainda, a memória do 
ex-prefeito de Parnamirim Agnelo 
Alves, que era sogro dela. Ele gover-
nou Parnamirim entre 2001 e 2008, 
com altos índices de aprovação, e 
morreu em 2015, durante o exercício 
do mandato de deputado estadual.

“Em 2011, Agnelo me convidou 
para que eu fosse com ele para Par-
namirim, mas, naquele momento, 
Carlos Eduardo estava retornando 
para a Prefeitura do Natal. Era um 
momento difícil e eu precisava es-
tar junto dele. Não deu certo quan-
do ele (Agnelo) estava vivo e nós 
queremos agora, nesse momento, 
levar esse sonho, esse desejo de 
contribuir para transformar a re-
alidade do município de Parnami-
rim”, enfatizou.

Ex-primeira-dama de Natal durante entrevista à rádio Agora FM nesta quinta-feira

Andréa Ramalho diz que legislação não
impede sua candidatura em Parnamirim
Apesar de Justiça já ter decidido impor restrições aos “prefeitos itinerantes”, TSE tem liberado candidaturas de maridos ou 
esposas de prefeitos que governaram nos oito anos anteriores em outras cidades. Andréa afirma que caso é “assunto vencido”

Eleições 2020

José Aldenir / Agora RN

A pré-candidata a prefei-
ta de Parnamirim ensaiou, 
ainda, críticas à gestão do 
atual prefeito, Rosano Ta-
veira. Ela diz que, percor-
rendo a cidade, tem perce-
bido deficiências em áreas 
como saúde e educação.

“Estamos vivenciando 
um momento muito difícil no 
que se refere à saúde públi-
ca. (Além disso) As pessoas 
me dizem da dificuldade de 
trabalho, de conseguir em-
prego. Falta um projeto de 
qualificação profissional para 
as pessoas de Parnamirim. 
As pessoas também têm me 
relatado que crianças voltam 
para casa às 9h da manhã 
porque a escola não tem me-
renda, porque a escola não 
tem infraestrutura. Eles que-
rem que esses serviços vol-
tem a funcionar”, ressaltou 
Andréa.

Ela minimizou os resulta-
dos obtidos pela atual gestão, 
como a redução na despesa 
com pessoal – medida elo-
giada pelo Ministério Público 
de Contas. “A parte técnica 
é extremamente importante 
em uma gestão, mas quem 
entende, sabe e sente é o po-
vo, na ponta. O povo quem vai 
dizer se os serviços estão fun-
cionando ou não”, completou.

Análise do
atual prefeito

Banco Daycoval vence leilão da 
antecipação dos royalties do RN

Crédito

O Banco Daycoval venceu 
nesta quinta-feira, 5, o leilão da 
operação de crédito que prevê a 
antecipação para o Governo do 
Estado de receitas de royalties da 
exploração do petróleo e gás na-
tural do Rio Grande do Norte. A 
previsão é de que o governo poti-
guar receba R$ 180 milhões. Este 
recurso será utilizado para o pa-

gamento do 13º salário de 2019.
Segundo a negociação, o Go-

verno do Rio Grande Norte rece-
berá um valor do banco e pagará 
repassando à instituição bancá-
ria os royalties a serem recebidos 
de janeiro de 2020 até setembro 
de 2022.

Esta é a segunda vez em que a 
gestão estadual tenta realizar es-

te tipo de operação de crédito. Em 
abril, a intenção era a de leiloar 
R$ 400 milhões, mas não houve 
interessados.

Até novembro deste ano, o 
Rio Grande do Norte recebeu 
da União R$ 161,8 milhões em 
royalties da exploração e gás na-
tural, segundo a Agência Nacio-
nal do Petróleo.

TCU libera lagosta e vinho “só” 
com duas autoridades ou mais

Supremo

Os ministros do Tribunal 
de Contas da União decidiram 
liberar refeições com lagosta e 
vinhos importados contratadas 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, mas indicaram que o car-
dápio só seria compatível com 
eventos que contassem com a 
presença de ao menos duas “al-
tas autoridades”.

Nesta quarta-feira, 4, o ple-
nário da Corte julgou parcial-
mente procedente uma repre-
sentação do Ministério Público 
e fez algumas considerações so-
bre a licitação de R$ 1,3 milhão 
feita pela Corte para “serviços 
de fornecimento de refeições 
institucionais”.

O pregão não foi suspenso.
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contato@arketipo.arq.br

Ana Luize
ARQUITETANDO

Os temas serão os mais di-
versos: inovação tecnológica 
aplicada a edifícios, patrimônio 
histórico, marketing voltado 
para arquitetura,  Athis (Assis-
tência Ténica em Habitação de 
Interesse Social), entre outros  
interessantíssimos para todos 
nós da área!

Bravo!
A programação do evento es-

tá no site www.urele.com/arqui-
tetando2019.

O evento é de responsabilida-
de do IAB-RN, que tem à frente 
a colega e querida arquiteta Ana 
Míriam Machado, com apoio do 
CAU-RN que tem como presi-
dente o competente arquiteto 
Luciano Barros.

HOMENAGEM NA 
CÂMARA MUNICIPAL

Outra solenidade em home-
nagem a engenheiros e arquite-
tos acontecerá na  Câmara Mu-
nicipal do Natal, por proposição 
do vereador Sueldo Medeiros. 

Na ocasião, serão homena-
geados alguns profissionais da 
área de arquitetura e urbanis-
mo, bem como das engenharias, 
com relevantes serviços presta-
dos à sociedade.

ARQUITETANDO
UM VIVA PARA A
TURMA DE EXATAS!!!

A semana toda será de festa.
Em 11/12, é comemorado o 

dia do engenheiro e, no dia 15, 
em alusão ao natalício do gran-
de mestre Oscar Niemayer, co-
memora-se o dia do arquiteto e 
urbanista. Algumas solenidades 
e homenagens já devidamente  
registradas na nossa agenda.

Em destaque o Arquitetando, 
evento que tem mesmo nome da 
nossa coluna, que acontece dias 
9, 10 e 11 com vasta e maravilho-
sa programação.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) deu até 
o fim da semana que vem para que 
o prefeito de Tibau do Sul, Modesto 
Macedo, demita o secretário muni-
cipal de Meio Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana, Leonardo Ti-
nôco. Caso o pedido não seja atendi-
do, o órgão ameaça ingressar, após 
este prazo, com ação judicial solici-
tando o afastamento do secretário.

Em recomendação publicada no 
Diário Oficial do Estado do último 
sábado, 30, o promotor Francisco 
Alexandre Amorim Marciano, da 
Comarca de Goianinha, apontou 
que Leonardo Tinôco está impedi-
do de exercer o cargo de secretário 
por haver indícios de que ele é ad-
ministrador de quatro empresas 
com atuação no município.

Uma consulta feita pela re-
portagem ao Quadro de Sócios e 
Administradores, da Receita Fe-
deral, mostra que o secretário é 
administrador de pelo menos três: 
a DM Empreendimentos Imobiliá-

rios LTDA, a Novo Rumo Holding 
Eireli e a Consiga Consultoria em 
Sistemas Integrados. O MPRN 
também aponta participação de 
Tinôco na empresa Vento Solar 
Energia Renovável LTDA.

Segundo o promotor Francisco 
Alexandre Amorim Marciano, a 
prática é proibida pela Lei de Im-
probidade Administrativa, sendo 

sujeita a punição.
“Os agentes públicos de qualquer 

nível ou hierarquia são obrigados a 
zelar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e efi-
ciência no trato dos assuntos que lhe 
são afetos”, escreveu o representante 
do MPRN, que completou: “O cargo 
de secretário é incompatível com o 

exercício do cargo de administrador 
ou gerente de empresas, ainda que 
dela não seja sócio”.

A proibição para que agentes 
públicos controlem empresas priva-
das – mesmo aquelas com atuação 
fora do município onde atuam – 
também está prevista na lei federal 
8.112, de 1990, e no Regime Jurídi-
co dos Servidores Públicos de Tibau 
do Sul, instituído pela lei municipal 
321, de 2004. “Há potencial violação 
dos princípios da moralidade, da 
impessoalidade da eficiência, nor-
teadores da administração pública”, 
destacou o promotor.

A lei proíbe que o secretário 
seja administrador de empresa de 
qualquer natureza, mas, no caso de 
Leonardo Tinôco, há um agravan-
te: as empresas dele têm atuação 
na área de licenciamento ambien-
tal para empreendimentos, algo 
que é regulado em Tibau do Sul 
justamente pela secretaria dele. 
A situação, portanto, configuraria 
claro conflito de interesses.

Prefeito Modesto Macedo tem até o fim da semana que vem para exonerar secretário

Em Tibau do Sul, promotor recomenda 
demissão de secretário de Meio Ambiente
Secretário Leonardo Tinôco é suspeito de ser dono de quatro empresas, o que é vedado pela Lei
de Improbidade Administrativa. Caso pedido não seja atendido, MPRN ameaça ingressar com ação

Improbidade

José Aldenir / Agora RN

Em seu primeiro ano de man-
dato, a deputada estadual Eudia-
ne Macedo (Republicanos) tem 
tido uma atuação de destaque na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte. 

Com perfil operacional que vai 
pessoalmente às secretarias soli-
citar melhorias, gabinete aberto 
à população, promoção de audi-
ências públicas, participação ati-
va na Comissão de Saúde e uma 
produção legislativa significativa 
com apresentação de projetos de 
lei relacionado aos direitos das 
mulheres,  idosos, crianças e ado-
lescentes, consumidor, educação, 
pessoas com transtorno do espec-
tro autista, com microcefalia e 
em tratamento contra o câncer e 
quase 150 requerimentos, Eudia-
ne Macedo tem defendido causas 
importantes para o RN.

Na Comissão de Saúde, da 
qual é membro titular, Eudiane 
Macedo participou dos debates 
mais relevantes sobre o Hospital 
Dr. Ruy Pereira e intermediando 
inclusive entendimentos junto ao 
Governo do Estado, como a reno-
vação do convênio com o Hospital 
Infantil Varela Santiago, além de 
visitas in loco a essas duas uni-
dades e também ao Hemonorte. 

“Meu perfil é do diálogo e da conci-
liação. E é isso que temos buscado 
na Comissão de Saúde. Mesmo 
não sendo médica, mas trago a 
experiência de ter sido usuária do 
SUS, como alguém que está dia-
riamente em contato com quem 
depende do serviço público”, afir-
mou a deputada.

O mandato da deputada Eu-
diane promoveu audiências públi-
cas para debater a conclusão das 
obras do Pró-Transporte na Zona 
Norte de Natal que se arrastam 
desde 2007 e devem criar um anel 
viário facilitando o fluxo nos bair-

ros da região, além do acesso a mu-
nicípios vizinhos como Extremoz, 
São Gonçalo do Amarante e ao 
Aeroporto Internacional; o apoio 
público ao movimento junino do 
Estado e a regularização fundiá-
ria nos conjuntos Gramoré e Nova 
Natal e nos municípios de Cerro 
Corá, Bodó e Caiçara do Norte. “A 
habitação é um bandeira do nos-
so mandato. Fomos a Brasília, na 
Secretaria Nacional de habitação, 
resgatar projeto para construção 
de casas populares no nosso Esta-
do que estava praticamente perdi-
do e também para regularização 

fundiária, para dar a segurança 
do documento de propriedade de 
casas construídas em gestão pas-
sadas”, explicou Eudiane Macedo.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
De fevereiro até novembro, a 

deputada Eudiane Macedo apre-
sentou quase 150 requerimentos 
nas mais diversas áreas, desde so-
licitação de informações nas secre-
tarias até regularização fundiária, 
perfuração de poços, conserto de 
estradas e reformas de escolas. 

Quanto aos projetos de lei, 
destacam-se: Escola Aberta aos 
Grupos Culturais, Programa de 
Atendimento à Mulher Desempre-
gada Chefe de Família, Aplicativo 
SOS Mulher, Tempo de Despertar 
para homens agressores, afixação 
de cartazes nos ônibus sobre o cri-
me de importunação sexual, fim 
da taxa de cobrança de religação 
de serviços públicos, prazo máxi-
mo de 30 dias para realização de 
exames por pacientes com câncer, 
inclusão do símbolo do transtorno 
do espectro autista nas placas de 
atendimento prioritário e cam-
panha de conscientização “Idosos 
Órfãos de Filhos Vivos” sobre a 
orientação de cuidados aos idosos 
e suas consequências.

Deputada estadual já apresentou quase 150 requerimentos e 20 projetos de lei na ALRN

Eudiane Macedo tem atuação de destaque
Assembleia Legislativa

Assessoria / Divulgação



O Ministério Público Eleitoral 
do Rio Grande do Norte deflagrou 
nesta quarta-feira, 5, a abertura 
de Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais (PPE) para apurar sus-
peitas de irregularidades em doa-
ções feitas por 14 pessoas durante 
as eleições de 2018.

Uma das pessoas investigadas, 
de acordo com dados de campanha 
fornecidos pelo Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), doou apenas R$ 
20 para a campanha do senador 
eleito Styvenson Valentim (hoje 
no Podemos). Foi o menor valor 
encontrado entre todos os listados 
pelo Ministério Público Eleitoral.

Em outro caso, um homem 
doou R$ 24 para a campanha à 
presidência de Ciro Gomes (PDT), 
que ficou em terceiro lugar na dis-
puta do primeiro turno.

Já a maior doação colocada 
sob suspeita foi a de uma mulher 
que pagou R$ 4 mil para as cam-
panhas ao Senado de Alexandre 
Motta (PT), outros R$ 4 mil para a 
de deputado estadual de Petrônio 
Spinelli (PT) e mais R$ 1 mil pa-
ra o diretório municipal do PT em 
Santa Cruz. Os dois candidatos pe-
tistas não conseguiram se eleger.

Segundo os procedimentos, 
todos assinados pela promoto-
ra Jeane de Lima Dantas Dos 

Santos, da 3ª Zona Eleitoral, os 
14 citados efetivaram doações 
eleições acima dos limites legais 
previstos pela legislação eleitoral 
(Lei nº 9.504/97). A lei delimita 
que pessoas físicas poderão doar 
até 10% dos rendimentos brutos 
registrados no ano anterior ao da 
eleição. Os candidatos que rece-
beram os valores doados não são 
alvo da investigação.

Segundo a legislação eleitoral, 
comprovada a infração, os respon-
sáveis terão de pagar multa no 
valor de 100% da quantia em ex-

cesso e, além disso, poderão ficar 
inelegíveis.

Com a abertura do proce-
dimento, o Ministério Público 
Eleitoral abriu espaço para que 
os suspeitos possam se defender 
e comprovar a legalidade da doa-
ção. A promotora pediu para que 
cada uma das 14 pessoas citadas 
apresente dados de rendimentos 
pessoais, a partir de informações 
da Receita Federal, em até 10 
dias úteis. Também foi solicitado 
comprovante da doação feita aos 
candidatos beneficiados.
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Publicada esta semana no 
Diário Oficial do Estado, a lei 
10.629/2019 prevê políticas de 
ações afirmativas destinadas a 
candidatos autodeclarados negros 
e indígenas em vagas de trabalho, 
ofertadas em empresas privadas, 
que recebam incentivos fiscais no 
Rio Grande do Norte. De autoria 
do deputado estadual Sandro Pi-
mentel (PSOL), a iniciativa é iné-
dita no RN e pioneira no Brasil, e 
tem como meta auxiliar no com-
bate às desigualdades históricas 
decorrentes do racismo.  

De acordo com a lei, pelo me-
nos 15% das vagas de trabalho ofe-
recidas por empresas que tenham 
mais de 100 empregados e que go-
zam de incentivos fiscais ofereci-

dos pelo Estado do Rio Grande do 
Norte devem ser reservadas para 
candidatos autodeclarados negros 
e indígenas. Em caso de descum-
primento, há previsão de punição 
às empresas, que ficarão sujeitas 
à perda dos incentivos fiscais. 
Para além da reserva de vagas, o 
texto da Lei prevê também que as 
empresas criem e implementem 
programas internos para coibir 
atos de discriminação racial no 
ambiente de trabalho.

“É papel do poder público es-
tabelecer políticas que auxiliem 
no combate às desigualdades 
históricas, visando garantir a 
igualdade de oportunidades. Es-
sa Lei, mesmo com os vetos que 
teve, é uma grande conquista. 

Espero que ela possa contribuir 
para tornar o mercado de traba-
lho mais socialmente diverso no 
Rio Grande do Norte. Lembran-
do que essa reserva de vagas não 
é favor que as empresas farão: 
se uma empresa recebe dinhei-
ro público ou renúncia fiscal a 
partir de uma política de estado, 
deve sim ter compromisso em 
combater as desigualdades es-
truturais do Estado brasileiro”, 
afirmou o Sandro Pimentel.

A lei não possui efeito retroati-
vo. Portanto, apenas as empresas 
que aderirem a programas de in-
centivos fiscais a partir da data da 
publicação da iniciativa – ou seja, 
a partir dessa semana –, serão 
obrigadas a cumpri-la. Lei publicada no Diário Oficial é de iniciativa do deputado estadul Sandro Pimentel

Investigados pelo MP têm 10 dias para apresentar informações sobre rendimentos

Empresas com incentivo fiscal deverão 
reservar vagas para negros e indígenas
Segundo a lei, pelo menos 15% das vagas de trabalho oferecidas por empresas que tenham mais de 100 empregados e que 
gozam de incentivos fiscais oferecidos pelo Estado devem ser reservadas para candidatos autodeclarados negros e indígenas

Agora lei

José Aldenir / Agora RN

José Cruz / Agência Brasil

MP Eleitoral investiga doações feitas 
por 14 pessoas nas eleições de 2018

Planejamento

Natal será sede do 1º En-
contro Potiguar do Crea Jr 
RN, entre hoje e amanhã, na 
sede do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do 
Rio Grande do Norte (Crea-
-RN), em Lagoa Nova.

Serão reunidos cerca 
de 100 estudantes e jovens 
profissionais da engenharia, 
agronomia e geociências. 
Com o objetivo de debater 
temas pertinentes às carrei-
ras do futuro profissional e 
dos recém-formados, o even-
to visa promover troca de 
experiências, conhecimento 
e networking com palestras, 
minicurso e mesa-redonda.

A abertura do 1º Encon-
tro Potiguar do Crea Jr-RN 
acontece nesta sexta-feira, 6, 
às 19h. A primeira palestra, 
“Prendendo Fantasmas Em 
Robôs”, será ministrada pe-
lo jovem cientista premiado 
pela Nasa Luiz Fernando da 
Silva Borges, às 20h.

O evento prossegue no 
sábado, 7, das 8h às 12h, com 
quatro workshops. As inscri-
ções já foram encerradas na 
última quarta-feira, 4.

Encontro em Natal 
reúne estudantes e 
jovens profissionais 
no Crea-RN

A partir de hoje

Um grupo de motoristas de 
transporte por aplicativo que atua 
nas cidades de Natal, Parnamirim 
e Extremoz foi beneficiado com 
crédito da linha de financiamento 
do programa Microcrédito do Em-
preendedor Potiguar da Agência de 
Fomento do RN (AGN) destinada 
exclusivamente para Microempre-
endedores Individuais (MEI).

A liberação dos financiamentos 
foi realizada na última terça-feira, 
3, no auditório do Sebrae-RN, em 
Lagoa Nova, na capital potiguar, 
durante o II Encontro Potiguar 
de Motoristas por Aplicativo pro-
movido pela Associação de Moto-
ristas Autônomos por Aplicativos 
do Estado do Rio Grande do Norte 
(Amapp-RN).

Ao todo, foram investidos cer-
ca de R$ 120 mil para financiar 
25 profissionais que utilizarão os 
recursos para conversão de seus 
veículos para gás natural (GNV). 
Taxistas que estão registrados co-
mo MEI também podem solicitar 
o financiamento para registrar a 
conversão dos seus veículos.

A economia após a conversão 
dos veículos de gasolina ou álcool 
para gás natural, segundo levan-
tamento realizado pela Potigás, 
pode chegar até 40% por mês.

AGN libera R$ 120 mil 
em linha de crédito 
para motoristas de 
aplicativo no RN

Grande Natal
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Eo m busca de apoio para se viabilizar, o partido 
Aliança pelo Brasil, que está sendo criado pela 
família Bolsonaro, poderá ganhar, em prazo curto, 

15 milhões de filiados evangélicos. É o que prometem 
políticos evangélicos no caso de a bancada conquistar 
“protagonismo maior” no governo, ocupando espaço 
de atuação política. O apoio para criação de partido 
deve ser de ao menos 500 mil eleitores de nove estados.

O “protagonismo” que atrai evangélicos têm 
nomes: dois ministérios, sendo um de “nível A”, como 

a Casa Civil, e outro “B”, tipo Governo.Esse grupo de 
parlamentares reconhece que há evangélicos no 
governo, mas nenhum deles produto de entendimento 
com a bancada. 

Após decisão favorável do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o Aliança deve iniciar campanha para 
coleta de assinaturas, inclusive digitais. Só com as 15 
milhões de filiações evangélicas, o Aliança nasceria 
como o maior do País. Dez vezes mais que o PT, que 
soma 1,5 milhão.

No Aliança, 15 milhões de filiados evangélicos 

PODER SEM PUDOR

POLÍTICA É UMA PIADA
O humorista Manoel da Nóbrega, “pai” do programa 

de TV “A Praça é Nossa”, desfrutava de grande 
prestígio, por isso foi uma barbada a sua eleição 
para deputado estadual em São Paulo, em 1946. Era 
deputado assíduo, interessado, vivia lendo propostas, 
apresentando projetos, debatendo, trabalhando, 
tentando honrar o mandato. Até que desistiu e voltou 
ao humor. No final do mandato, recusou a reeleição:

- Política não resolve nada, e ainda me atrapalha o 
serviço.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

FOI MAIS EMBAIXO
O ministro Dias Toffoli 

andou explicando pesquisas 
que deixam a Justiça 
em saia justa. Mas, em 
vez de um humilde “Nós 
nos comportamos mal”, 
preferiu tascar “Nós nos 
comunicamos mal”.

TODOS GANHAM
O professor de Economia 

da Universidade da 
Califórnia, Rodrigo Pinto, 
apresentou dados ao Senado 
sobre benefícios da geração 
distribuída, que a Aneel 
tenta asfixiar. Segundo ele, 
a redução de custo para o 
sistema elétrico brasileiro, 
apenas em novembro, foi de 
R$66 milhões.

VAIDADE FAZ MAL
Além da aversão a 

Sergio Moro (Justiça), 
que frequentou os piores 
pesadelos dos deputados, 
a disputa de egos com o 

Eles partidos só querem 
passar a mão na gaita”

Senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) 
sobre o Fundão Eleitoral de R$3,8 
bilhões

“

Divulgação

ministro do STF Alexandre de 
Moraes também atrapalhou o 
pacote anticrime.

CHANCELER DE BANDO
O futuro ministro das 

Relações Exteriores da 
Argentina, Felipe Solá, 
que tem feito declarações 
agressivas contra o Brasil, é 
da velha guarda peronista, 

ainda mais atrasada e 
corrupta. É da turma 
do ex-presidente Carlos 
Menem, que em maio teve a 
condenação mais recente à 
prisão.

MAIS UMA
A Câmara lançou a 

“Frente Parlamentar em 
Defesa dos Municípios 
em Risco de Extinção”, 
uma “frente do atraso”. Já 
foram criadas 299 frentes 
parlamentares no Congresso 
Nacional apenas este ano.

REFORMA TRIBUTÁRIA
“Tributação da folha de 

salário” é tema do evento 
da Central Brasileira 
do Setor de Serviços e a 
Associação de Advocacia 
Tributária no auditório do 
Seac de São Paulo, nesta 
sexta (6). Haverá palestras 
do senador Major Olimpio 
(PSL-SP) e João Diniz, 
presidente da Central.

Brasil cresce mais que Reino Unido, Itália e Alemanha
O resultado do Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro para o 3º trimestre de 2019 
(de 1,2% em relação ao mesmo período de 
2018) colocou o crescimento do País à frente 
de importantes economias mundiais como 

a Alemanha (0,5%), o Reino Unido (1%), 
Itália (0,3%) e até a Suíça (1,1%). A economia 
brasileira cresceu 0,6% no terceiro trimestre 
em relação ao segundo semestre do ano. Os 
dados são da Austing Rating. 

DADO RUIM, NOTÍCIA BOA
Segundo o IBGE, um dos fatores que 

mais afeta o crescimento do PIB no Brasil é 
o “consumo do governo”, que caiu 0,4% no 3º 
trimestre.

FATOR FUNDAMENTAL
Desde queda da petista Dilma, o Brasil 

obtém resultados econômicos positivos. É a 13ª 
alta do PIB registrada desde o impeachment.

COMPANHEIRA DE BRICS
O Brasil apresentou um crescimento onze 

vezes maior que a economia da África do Sul, 
companheira do Brics, que registrou apenas 
0,1%.

Os candidatos que irão concor-
rer nas eleições municipais de 2020 
deverão obedecer a novas regras 
que já estão em vigor. Entre as 
mudanças, destacam-se a proibi-
ção para coligações de partidos na 
eleição para vereador e alterações 
nas regras de prestação de contas 
– tanto dos partidos como das cam-
panhas.

Será também, assim como já 
aconteceu em 2016 e 2018, uma 
campanha com duração mais curta 
do que as anteriores e, provavel-
mente, com menos partidos. Legen-
das que não alcançaram a cláusula 
de desempenho no último pleito ti-
veram o acesso ao fundo partidário 
bloqueado – o que levou à incorpora-
ção dessas siglas por outras.

Para abordar essas e outras 
mudanças na legislação, o Insti-
tuto Novo Eleitoral promoverá no 
próximo sábado, 7, o seminário 
“Eleições 2020” para orientar pré-
-candidatos, advogados e demais 
interessados em direito eleitoral 
sobre o que mudou nas regras de 
campanha para o ano que vem e 
outras temáticas relacionadas ao 
período eleitoral.

O evento acontecerá no plená-
rio da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB – Seccional Rio Gran-
de do Norte), em Natal, das 8h30 
às 14h. As inscrições podem ser fei-
tas no site www.novoeleitoral.com.

Serão quatro painéis temáticos 
de discussão, para tratar de temas 
polêmicos (como abuso de poder, 
condutas vedadas e a possibilidade 
de candidaturas independentes); das 
etapas de preparação para candida-
tos e partidos; da participação das 
mulheres na política e um só para 
discutir as novidades na legislação.

Um dos debatedores no evento 
será o advogado Daniel Monteiro, 
que também é professor de Direi-
to Processual na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Organizador do seminá-
rio, ele vai falar sobre mudanças 
na lei e compliance eleitoral.

Nascido no mundo corpora-

tivo, o compliance tem avançado 
para outras áreas e já chegou ao 
segmento eleitoral. O professor 
explica que trata-se de uma nova 
tecnologia jurídica utilizada para 
enquadrar partidos e candidatos 
na legislação vigente, a fim de pre-
venir problemas com a Justiça.

“É uma forma de prevenir e 
blindar os partidos de ações judi-
ciais. É a instituição de uma espé-
cie de controle interno feita com a 
consultoria de um advogado. São 
adotadas no compliance regras, 
metodologias, procedimentos e 
ações para fazer os partidos e can-
didatos ficarem em conformidade 
com a legislação eleitoral”, comen-
ta o advogado e professor.

Sobre as mudanças nas regras 
eleitorais, Daniel Monteiro escla-
rece, apenas em 2019, foram mo-
dificadas ou editadas quatro novas 
leis para as eleições de 2020. Entre 
elas, está a norma que endurece 
o combate à compra de votos. O 
advogado conta que, a partir das 
eleições do ano que vem, a Justiça 
Eleitoral vai considerar como pro-
va do ato ilícito a gravação feita por 
eleitores que forem abordados por 
candidatos que queiram comprar 
votos. Ele diz que, antes, vídeos ou 
qualquer outro tipo de gravação do 
ato não eram consideradas provas 
autênticas.

Interessados ainda podem se 
inscrever para o seminário, mas as 
vagas são limitadas. Contabilistas, 
advogados e estudantes têm descon-
to de 50% na taxa de inscrição, que 
é de R$ 120. O evento, organizado 
pelo Instituto Novo Eleitoral, tem o 
apoio da OAB, do Instituto Potiguar 
de Direito Eleitoral (IPDE), do Gru-
po de Pesquisa em Direito Eleitoral 
da UFRN (GPDE) e do Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Norte (CRC/RN).

Quem for ao evento e tiver in-
teresse de trabalhar nas eleições 
poderá, ainda, preencher a um ca-
dastro que, segundo a organização 
do seminário, será encaminhado 
para possíveis contratantes.

Seminário em Natal aborda 
mudanças na lei eleitoral

Eleições 2020

Pré-candidatos, partidos, advogados, contabilistas
e outros interessados terão acesso a painéis temáticos

Evento acontecerá no plenário da OAB/RN, no próximo sábado, das 8h30 às 14h

José Aldenir / Agora RN
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O gasto médio mensal familiar 
com atividades culturais no Rio 
Grande do Norte foi de R$ 239 em 
2018, segundo a nova edição do Sis-
tema de Informações e Indicadores 
Culturais (SIIC), estudo produzido 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O valor de consumo de cultura 
representa 7% do orçamento das 
famílias potiguares. Ainda de acor-
do com a pesquisa, apenas 44% dos 
potiguares moram em municípios 
com a presença de cinemas. Além 
disso, outros apenas 46% das cida-
des têm museus abertos ao público.

“Isso é uma barreira de acesso 
potencial. Outras barreiras tam-
bém podem agir, como o preço das 
entradas ou mesmo a distância 
física e a inexistência de trans-
porte público para o acesso, mas 
é uma mensagem de dificuldade”, 
explica o pesquisador do IBGE 
Leonardo Athias.

Pessoas sem instrução ou que 

não completaram o ensino funda-
mental tinham menos acesso aos 
equipamentos culturais do que 
pessoas com maior nível de esco-
laridade. Para o grupo de pessoas 
com o ensino fundamental incom-
pleto, o registro foi de que 64% dos 
entrevistados não têm acesso ao 
cinema.

“Você tem uma dupla desigual-
dade. Entendemos que há uma 
restrição de acesso à educação e ao 
mesmo tempo coincide com muni-
cípios que têm menos estrutura, 
menos presença de equipamentos 
culturais. Vemos isso pela distri-
buição regional, pelos estados do 
Norte e Nordeste, que têm menos 
estrutura de equipamentos, menos 
capilaridade, menores níveis socio-
econômicos e você tem uma soma 
de desvantagens”, declara Leonar-
do Athias.

No Brasil, o gasto médio mensal 
familiar com atividades culturais 
alcançou R$ 282,86. O valor repre-

senta 7,5% das despesas totais dos 
brasileiros. Em 2018, 39,9% das 
pessoas moravam em municípios 
sem, ao menos, um cinema.

Diferença salarial entre ho-
mens e mulheres na cultura

Apesar de terem se tornado 
maioria entre os trabalhadores do 
setor cultural, as mulheres conti-
nuavam ganhando menos do que 
os homens. De 2014 para 2018, a 
participação feminina passou de 
47,6% para 50,5%. No último ano, 
o rendimento das mulheres foi 
de R$ 1.805, e dos homens foi R$ 
2.586, uma diferença de R$ 781, 
enquanto em todos os setores, essa 
disparidade era de R$ 508.

“Essa diferença salarial está 
relacionada ao fato do setor cultu-
ral ter mais profissionais com nível 
superior e a gente sabe, pelos estu-
dos de gênero, que a desigualdade 
nesse nível de escolaridade é maior 
do que em outros níveis”, declara o 
pesquisador. Museu Aberto Maranhão, em Natal, um dos maiores palcos da cultura potiguar

Gastos com cultura representam 7% do 
orçamento das famílias potiguares, diz IBGE
Apenas 44% dos potiguares moram em municípios com a presença de cinemas; outros 46% vivem em cidades que 
têm museus abertos ao público. Dados são da nova edição do Sistema de Informações e Indicadores Culturais (SIIC) 

José Aldenir / Agora RN

Ônibus da empresa Guana-
bara ficaram parados por uma 
hora e meia no final da manhã e 
início da tarde desta quinta-feira, 
5, nas proximidades do viaduto 
do Baldo, no bairro de Cidade 
Alta, na zona Leste de Natal. A 
paralisação foi feita em protesto 
contra as demissões de motoris-
tas envolvidos em acidentes.

O Sindicato dos Trabalha-
dores e Transportadores Rodo-

viários do Rio Grande do Norte 
(Sintro-RN) entende que as 
demissões são arbitrárias. “Não 
aceitamos porque entendemos 
que não há motivos para tal pu-
nição”, afirmou Harley Davidson, 
diretor do sindicato.

“Só essa semana foram três 
demissões”, acrescentou David-
son. A empresa Guanabara, até 
o fechamenro da matéria, não se 
pronunciou sobre o protesto.

Os servidores da saúde de Na-
tal já entraram no clima de greve 
e estão realizando diversas para-
lisações nas unidades de saúde. 
O movimento grevista fez ato no 
maior serviço de 24h de Natal, o 
Hospital Municipal, nesta quarta 
e hoje, na UPA de Pajuçara. Ama-
nhã, será a vez da UPA de Poten-
gi, na Zona Norte de Natal, às 9h.

Os servidores, que iniciaram as 
mobilizações na segunda, 2, com 
um ato na UPA da Cidade da Es-
perança fortalecem a construção 
de uma greve unificada que oficial-
mente começou nesta quinta, 5.

Durante todo o ano, o prefeito 
que foi apelidado de “fujão” se es-
conde das investidas da categoria 
e até agora não deu nenhuma si-
nalização sobre as reivindicações 
da saúde. Os servidores cobram as 
gratificações, a aplicação da lei da 
Data-Base, a implantação da mu-
dança de nível e quinquênio. Eles 
ainda reclamam das condições de 
trabalho, da falta de segurança 
e de assédio moral das gestões e 
chefias. 

Servidores estão realizando diversas paralisações nas unidades de saúde

Servidores da saúde de Natal 
realizam paralisações nas unidades

Greve

Estudo

Divulgação

Ônibus de Natal param contra 
demissões de motoristas

Transporte

Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários critica demissões na Guanabara

José Aldenir / Agora RN

10/12 – 8h
Acampamento em frente à Prefeitura do Natal

11/12 – 9h30
Assembleia unificada no Auditório do Sinsenat

CALENDÁRIO DA GREVE
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“Isso aqui é uma maravilha!”, 
diz Maria do Socorro, funcionária 
pública aposentada e colaboradora 
da Casa de Apoio à Criança com 
Câncer Durval Paiva, de Natal, 
em festa com o negócio que acaba 
de fazer. Ela é uma das centenas 
de parceiros da Casa, presente na 
lista de convidados do evento que 
aconteceu nesta quinta-feira, 5: a 
pré-estreia do bazar solidário que 
será aberto oficialmente para o 
público nesta sexta e sábado, no 
Shopping Via Direta.

Por R$ 500,00, entre outras 
mercadorias, Maria do Socorro 
levou alguns frascos de perfumes 
francêses pela metade do preço, es-
colhidos entre os impressionantes 
33 mil itens à disposição. Há quase 
tudo que se pode imaginar caber 
num contêiner de 50 m³ cheio.

Ana Járvis Campos, superin-
tendente da Casa Durval Paiva, 
explica que, com os R$ 600 mil que 
se espera arrecadar com o bazar 
nos próximos dois dias, o plano é 
investir pesado no diagnóstico pre-
coce do câncer infanto-juvenil em 
2020, expandindo essa ação para o 
máximo de municípios possível.

Escolhida pela primeira vez 
este ano para fazer dinheiro com 
produtos irregulares apreendidos 
pela Receita Federal, o bazar, que 
fez a alegria de Maria do Socorro e 
de tantas outras pessoas, fornece-
rá em poucas horas o equivalente 
a quase um mês de orçamento da 

Casa, que completou 24 anos no 
último mês de julho.

Mas um aviso aos interessados 
em participar: será preciso alguma 
paciência para comprar, por exem-
plo,  um Smartfone por pouco mais 
de R$ 300,00 e perfumes finos que 
custam na loja R$ 800,00 com 40% 
de desconto.

Como as mercadorias estão dis-
tribuídas por mesas ou penduraras 
em araras improvisadas, apenas 
30 pessoas poderão ter acesso ao 
recinto por vez pelo período de 45 
minutos para não tumultuar o am-
biente.

Com isso, a fila que ontem já 
era grande, apesar de seleta, pro-
mete se espichar durante os próxi-
mos dois dias. “As pessoas não pre-
cisam se preocupar porque temos 
muita mercadoria de reposição”, 
garante Ana Járvis. São esperados 
para o bazar algo em torno de 4 mil 
pessoas entre esta sexta e sábado.

Com crianças e adolescentes 
vindos de 133 municípios do Rio 
Grande do Norte e de outras ci-
dades do Nordeste, a Casa Durval 
Paiva soma 1.551 jovens já acolhi-
dos. Hoje, 557 pacientes são assis-
tidos, juntamente com seus fami-
liares, já que a instituição oferece 
serviços de hospedagem, alimenta-
ção, tratamento clínico e encami-
nhamentos para exames. E ainda 
doa cestas básicas e participa de 
ações de construção e reforma das 
casas dos pacientes.

Recentemente, a entidade ven-
ceu o prêmio ENATS de Boas Prá-
ticas de Gestão do 3º Setor 2019, 
reconhecida pelo Centro Mineiro 
de Alianças Intersetoriais (Ce-
Mais) na categoria Organizações 
de Médio Porte, por sua excelência 
em transparência.

REGRAS DO BAZAR
As mercadorias adquiridas no 

Bazar Solidário da Casa Durval 
Paiva não poderão ser revendidas, 
em hipótese alguma. Também não 
será permitido entrar com bolsas 
ou sacolas, bem como será obriga-
tório informar o nome completo e 
número do CPF para realizar com-
pras no Bazar Solidário da Casa 
Durval Paiva.

Apenas pessoas físicas podem 
adquirir mercadorias limitadas, 
cinco produtos por CPF para as 
categorias perfumes, eletrônicos e 
celulares, e de 10 produtos para as 
demais categorias.

Não será aceito pagamento em 
espécie, apenas cartão de débito ou 
crédito. Será permitido pagamento 
parcelado no cartão de crédito em 
até cinco vezes sem juros, com par-
cela mínima de R$ 300,00 (trezen-
tos reais).

O acesso ao Bazar será por or-
dem de chegada, com limite no nú-
mero de pessoas presentes no salão 
de vendas por vez e tempo preesta-
belecido de 45 minutos para cada 
grupo de pessoas.

Bazar da Casa Durval Paiva espera 
arrecadar R$ 600 mil até sábado
Evento acontece nos dias 06 e 07, no Shopping Via Direta. Plano é investir 
o dinheiro arrecadado no diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil 

Solidariedade

Nesta quinta-feira, 5, aconteceu a pré-estreia do Bazar, dando indícios de que o evento terá sucesso absoluto com grande público 

José Aldenir / Agora RN
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É possível que a pílula do dia 

seguinte cause (ou contribua para)
a ocorrência da gravidez ectópica, 

ou seja, fora do útero?
Ao que tudo indica, sim. A explicação para isso é 

que a pílula do dia seguinte diminui o
movimento natural das trompas. Só que é a 
atividade dessa estrutura que faz com que

o óvulo fecundado seja enviado ao útero para se 
desenvolver. Então, se as trompas

não se movimentam, o óvulo pode ficar parado ali. 
E é aí que está o perigo. 

Com o desenvolvimento do feto no lugar 
errado, as trompas podem se romper,

 causando uma hemorragia.
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Ainda que todas as 
mulheres do planeta 
usassem corretamente 
qualquer um dos métodos 
anticoncepcionais exis-
tentes, cerca de 6 milhões 
de gestações inesperadas 
ocorreriam. Essa esti-
mativa da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
dá uma dimensão da 
possibilidade de falha nas 
estratégias disponíveis 
para evitar uma gravidez. 
Sem falar na quantidade 
de gente que não pensa 
em ter filhos e, mesmo 
assim, não se protege 
direito contra uma gravi-
dez indesejada. Cenários 
como esses ajudam a 
explicar por que a chama-
da pílula do dia seguinte 
(também conhecida 
pela sigla PDS) passou 
a ser tão procurada nas 
farmácias – sua venda é 
feita sem prescrição.

Acontece que, recen-
temente, uma usuária da 
PDS escreveu um relato 
(que foi reproduzido em 
diversos meios de comuni-
cação) no qual conta que 
teve uma gravidez fora 
do útero — chamada de 
gravidez ectópica — após 
tomar o comprimido. E é 
claro que muitas dúvidas 
surgiram sobre o método 
e sua segurança. Por isso, 
conversamos com espe-
cialistas para esclarecer 
algumas questões – até 
para entender quais são, 
de fato, os riscos da pílula 
do dia seguinte. Veja a 
seguir:

Perguntas e
respostas sobre a

Há muitas dúvidas sobre os riscos e benefícios do 
comprimido. Veja o que especialistas dizem

PÍLULA DO
DIA SEGUINTE

Muita gente se refere à pílula do
dia seguinte como uma “bomba
de hormônios”. Isso é verdade? 

Ela pode trazer efeitos colaterais?
“Uma dose da PDS contém o equivalente à metade de 
uma cartela de pílulas anticoncepcionais tradicionais, 

dessas que a mulher usa todos os dias”, esclarece a 
ginecologista Albertina Duarte Takiuti, coordenadora 

do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo. E, segundo a ginecolo-
gista Luciana Potiguara, da Federação Brasileira das 

Associações de Ginecologia e Obstetrícia, essa enxurrada 
hormonal pode trazer efeitos colaterais, sim. “Além de 
desregular o ciclo menstrual, é possível que provoque 
vômitos. Aliás, se isso acontecer nas primeiras duas 

horas após a ingestão, a dose deve ser repetida. 
Outros sintomas como vertigem, cefaleia

 e dor nas mamas também podem
 aparecer”, alerta a médica.

01
Mas, afinal, é válido usar esse

método de contracepção? 
Se sim, em quais circunstâncias?

“A pílula do dia seguinte é, na verdade, uma conquista 
das mulheres”, afirma Albertina. “Você ter acesso a um 
método de emergência é bacana. O perigo está em fazer 
dessa emergência um ritual cotidiano”, arremata. A ex-
pert ainda faz questão de lembrar que, mesmo tomando 
a pílula direitinho (no máximo 72 horas após a relação), 
ela ainda falha em 15% dos casos. “A cada 20 mulheres 

que tomam, três engravidam”, calcula. 
“A PDS deve ser usada somente em situações 

de relação sexual desprotegida próxima do período fértil, 
de ruptura do preservativo, de estupro ou

 de relação sexual sem uso de nenhum
 método contraceptivo”, 

completa Luciana.

02

De quanto em quanto tempo
 é possível tomá-la?

A pílula é lembrada como aquela “do dia seguinte”,
mas, entre os especialistas, ela é mais conhecida como 

“pílula de emergência” ou “contracepção de emergência”. 
Isso quer dizer que ela realmente só deve entrar em cena 

em um caso de extrema necessidade. 
“O ideal é utilizá-la uma vez por ano. Ela é menos segu-
ra que a pílula normal e ingeri-la direto aumenta o risco 
de gravidez e de confusão no ciclo menstrual. A mulher 

passa a não reconhecer o funcionamento do próprio 
corpo”, esclarece Albertina.

 “A pílula do dia seguinte é uma medicação
 de emergência e não foi testada para uso frequente”, 

reforça Eduardo Zlotnik, ginecologista
 e obstetra do Hospital Albert Einstein,

 em São Paulo.

03

05
Se a mulher engravidar

mesmo depois de ter tomado a
pílula o bebê pode nascer

com alguma sequela?
Se o óvulo conseguir se deslocar para
o útero e lá se desenvolver, a princípio 

não existe nenhum tipo de prejuízo para a 
criança. A ginecologista Luciana reforça: 
“Não há qualquer evidência científica de 

que a contracepção de emergência
exerça efeito após a fecundação,

resultando em aborto 
ou anomalias fetais”.



Fundada em 1599, neste ano 
de 2019 a cidade do Natal completa 
seus 420 anos. Em homenagem à 
data especial, celebrada em 25 de 
dezembro, a Câmara Municipal de 
Natal lança na próxima terça-feira, 10, 
às 9h, no plenário da Casa, o projeto “Natal: Quem 
Ama, Valoriza”. O objetivo do projeto é desenvolver 
atividades que divulguem a história da cidade e 
integrar os seus munícipes, além de propagar aos 

cidadãos natalenses pontos marcantes 
que se destacam ao longo dos 420 
anos de história da capital potiguar.

A iniciativa conta com o apoio das 
vereadoras Eleika Bezerra, Divaneide 
Basílio, Escola do Legislativo Wilma 

de Faria e está sendo  desenvolvida junto com 
secretarias do munícipio, como as de Educação, 
Esporte e Lazer, Turismo, Comunicação e a 
Funcarte, Gabinete Civil e IFRN.
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Em segunda discussão, Câmara 
aprova Orçamento de Natal para 2020

Câmara lança projeto em comemoração aos 420 anos de Natal

Após duas sessões ordinárias, o 
plenário da Câmara Municipal de 
Natal aprovou em segunda discus-
são, o projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) referente ao exercício 
financeiro de 2020, que estima a 
receita e fixa a despesa do Muni-
cípio para o ano seguinte. O docu-
mento prevê um valor de R$ 3,17 
bilhões - uma diferença de 9,5% na 
comparação com o orçamento de 2019, que previu R$ 
2,8 bilhões. Um total de 455 emendas foram apresen-
tadas pelos parlamentares, sendo 421 aprovadas, 27 
retiradas, seis rejeitadas e uma prejudicada. 

Entre os destaques, o vereador Chagas Catarino 
(PDT) com 46 emendas acatadas que destinam re-
cursos para infraestrutura urbana, educação e saú-
de. Já o vereador Robson Carvalho (PMB) assegurou 
recursos para a implementação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários da Guarda Municipal de Natal 
e projetos de arte nos bairros da capital potiguar. 
Por sua vez, o vereador Preto Aquino (PATRIOTA) 
direcionou receitas para a manutenção das lagoas 
de captação e cemitérios públicos. Emendas da vere-

adora Divaneide Basílio (PT) vão 
contemplar a agricultura familiar 
urbana e as da vereadora Júlia Ar-
ruda (PDT) reservam R$ 200 mil 
para o Fundo da Infância (FIA) e 
R$ 100 mil para a implantação da 
Patrulha Maria da Penha. 

Por fim, a vereadora Nina 
Souza (PDT), então presidente em 
exercício da Casa, falou que a ca-

da ano melhora a celeridade dos trabalhos durante 
a LOA. “Conseguimos concluir a discussão de 455 
emendas em apenas duas sessões ordinárias. Para 
tanto, estamos há tempos focados nas proposições, 
empenhados em consensualizar o maior número 
possível, objetivo que foi alcançado. A isso, se some 
o comprometimento de todos os vereadores com a 
construção de uma peça orçamentária alinhada com 
os anseios populares”, concluiu. 

“Prefeitura e Câmara Municipal fizeram juntos 
um excelente trabalho. Temos agora a tarefa de 
gerir mais um orçamento discutido e definido pelos 
representantes da população”, concluiu Adamires 
França, secretária municipal de Administração.

DEZEMBRO VERMELHO
Para homenagear as 

pessoas e entidades que 
lutam e apoiam a causa 
na capital potiguar, a 
Câmara Municipal realizou 
uma Sessão Solene em 
Homenagem a Campanha 
Dezembro Vermelho. A 
proposição foi do vereador 
Ney Lopes Júnior (PSD). A 
campanha foi criada através 
da Lei Federal 13.504, em 
2017, que instituiu no país 
dezembro como o mês 
da campanha nacional de 
prevenção ao HIV/AIDS e 
outras infecções sexualmente 
transmissíveis, denominada 
Dezembro Vermelho.

CONSELHEIROS TUTELARES 
A Frente Parlamentar 

em Defesa da Criança e 
do Adolescente da Câmara 
Municipal de Natal realizou 
um seminário de capacitação 
para conselheiros tutelares, 
eleitos e reeleitos em outubro 
passado.  O evento ocorreu 
no Centro Municipal de 
Referência em Educação 
(CEMURE) de Natal e 
contou com a participação 
de conselheiros tutelares de 
vários municípios. Segundo 
a presidente da Frente 
Parlamentar, vereadora Julia 
Arruda (PDT), os conselhos 
são a porta de entrada para 
a garantia dos direitos das 
crianças e dos adolescentes. 
Por isso, os conselheiros 
precisam de capacitação.

PLANO DIRETOR 
A Câmara Municipal 

de Natal está dando 
continuidade ao Fórum 
de Debates sobre a 
revisão do Plano Diretor 
de Natal. Nesta semana 
foi realizada a terceira 
rodada de debates com 
vereadores, especialistas e 
instituições envolvidas no 
processo, que tem como 
objetivo esclarecer as 
dúvidas dos parlamentares 
e demais participantes 
sobre o assunto. As “Áreas 
Especiais” foram o tema 
desta semana. A discussão 
foi conduzida pelo vereador 
Sueldo Medeiros (PHS). A 
última rodada de debates 
será realizada no dia 11 de 
dezembro com a temática 
“Gestão, Planejamento e 
Fundos de Desenvolvimento 
Urbano”.

JORNALISTAS
A Câmara Municipal de 

Natal realizou uma audiência 
pública que debateu a 
Medida Provisória (MP) 
905/2019, que retirou a 
obrigatoriedade do registro 
profissional para jornalistas, 
radialistas e outras 12 
categorias. A audiência foi 
proposta pelo vereador e 
jornalista Ney Lopes Júnior 
(PSD) e contou com a 
participação de profissionais 
da área, dentro do Dia 
Nacional de Mobilização, que 
acontece em todo o país. 

www.cmnat.rn.gov.br

CÂMARA   AGORA
Eupídio Júnior

A Prefeitura de São Gonçalo 
do Amarante, na Grande Natal, 
ofereceu o curso de Pilotagem Se-
gura para servidores municipais 
habilitados. Por meio do Depar-
tamento Municipal de Trânsito 
(Demutran), a formação teve por 
objetivo aprimorar as técnicas 
de direção defensiva e valores de 
segurança e cidadania para os 
motociclistas.

“Essa reciclagem foi voltada 
somente para os servidores do 
município, que muitas vezes com 
a correria do dia, não conseguem 
tempo para se qualificarem. No 
curso, abordamos questões com-
portamentais e técnicas de pilota-
gem para melhorar o desempenho 
desses motociclistas e assim dimi-
nuir o índice de acidentes de mo-
to”, afirma Bruna Duarte, diretora 

de operações do Demutran.
A capacitação, realizada no úl-

timo sábado, aconteceu na Praça 
Senador Dinarte Mariz, Centro, 
e contou com o apoio de outros 
orgãos relacionados ao segmento, 
como Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran), Polícia Ro-
dovíaria Estadual (PRE) e Esqua-
drão Águia. capacitação, realizada no sábado, aconteceu na Praça Senador Dinarte Mariz

Prefeitura promove curso de 
pilotagem para servidores
Formação foi voltada para servidores municipais que não têm tempo 
de buscar qualificação. Curso teve apoio da PRF, do Detran e da PRE

São Gonçalo do Amarante

Secom / São Gonçalo 
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TESTEMUNHAS ACIDENTAIS
Em “Salve-se Quem Puder”, próxima das 19h na 

Globo, Kyra (Vitória Strada), Alexia (Deborah Sec-
co) e Luna (Juliana Paiva) tornam-se testemunhas 
acidentais de um assassinato logo no início da nove-
la e o fato muda definitivamente suas vidas.

Condenadas a viver sob a custódia do Programa 
de Proteção à Testemunha e à sombra de outras 
identidades, iniciam uma nova vida na fictícia Ju-
das do Norte, no interior de São Paulo, depois de 
serem dadas como mortas.

Dedo na ferida: séries da Globo apontam
alguns dos nossos principais problemas

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Entre os grandes acertos da Globo na sua dra-

maturgia, em 2019, “Sob Pressão” e “Segunda Cha-
mada”, com certeza, aparecem entre os principais.

A primeira, velha conhecida, três temporadas já 
exibidas, colocando com extrema realidade o drama 
da saúde no Brasil e o cotidiano da maioria dos hos-
pitais, as suas situações de emergência e precarie-
dade de recursos.

“Segunda Chamada” veio como novidade, quase 
no encerramento do ano, escancarando as deficiên-
cias do ensino público ou de uma escola com os seus 

professores e alunos vivendo ou apresentando os 
problemas e dificuldades que são de tantos.

No instante em que as novelas preferem seguir 
o modelo tradicional, valendo-se sempre dos mes-
mos ingredientes ou de fórmulas que se repetem, 
verifica-se que nas séries – em especial nessas du-
as-, há o desejar de avançar ou arriscar muito mais.

Ambas conversando diretamente com milhões 
de pessoas e jogando na cara das autoridades, pro-
blemas que elas não querem enxergar ou não têm 
capacidade de resolver.

CHAMADAS NO AR
O SBT, usando todo o seu 

elenco, está gravando chamadas 
do próximo Troféu Imprensa.

A escolha dos vencedores, 
em um programa especial, se 
dará no final de abril ou começo 
de maio.

PARADA OBRIGATÓRIA
Na Rede TV!, o jornalismo 

vai seguir com a sua vidinha de 
sempre e escalas no Natal e Ano 
Novo.

É o que se deseja, mesmo com 
seu pessoal bem reduzido e mui-
tas posições de trabalho a menos, 
em consequência dos cortes rea-
lizados.

POR OUTRO LADO
Programas como “Super-

pop”, “Sensacional” e outros da 
linha de shows já estão adian-
tando as suas gravações.

A ordem é deixar três sema-
nas de inéditos. Nada de repri-
ses.

MELHOR NÃO MEXER
Nesses últimos dois meses, 

se especulou a possibilidade de 
Luciana Gimenez, a partir do 
ano que vem, em vez dos atuais 
três, passar a apresentar o seu 
programas duas vezes por sema-
na na Rede TV!.

Mas parece que ficou nisso. 
Porque o seu faturamento e au-
diência são muito bons ninguém 
mais tocou no assunto.

ACELERADA
Sabrina Sato tem traba-

lhado quase todos os dias, gra-
vando para o novo “Domingo 
Show”.

A Record ainda não informa 
nada de forma oficial, mas inter-
namente se dá como certa a sua 
estreia no final de janeiro. Possi-
velmente no dia 26.

CURSO OBRIGATÓRIO
Todos os diretores do SBT, 

inclusive os de programas, estão 
passando por um curso de inclu-
são social.

Orientações importantes em 
como saber aceitar e lidar com 
as diferenças.

DESEMPENHO
O canal Gloob registrou 

sua maior audiência de 2019 
na última sexta-feira de no-
vembro com uma maratona 
acompanhada dos episódios 
finais da terceira temporada 
da animação “Miraculous: As 
Aventuras de Ladybug”. A 
primeira temporada da sitcom 
“Bugados” também conquistou 
números interessantes. Os re-
sultados das duas atrações im-
pulsionaram o Gloob a fechar o 
mês em segundo lugar entre as 
crianças com TV  paga.

n Fábio Porchat revelou 
no podcast do “UOL Vê 
TV” que Lília Cabral já 
é uma das confirmadas 
para o “Que História é 
Essa, Porchat?”, no ano 
que vem...

n ... A nova temporada 
irá de abril a dezembro...

n ... Mas em janeiro 
serão reprisados os 
programas da primeira.

n André Bankoff acaba 
de acertar com a Record 
a sua participação na 
novela “Gênesis”...

n ... É um ator de vários 
trabalhos na casa. 
Foi escolhido para o 
personagem José do 
Egito.

n Lucilene Caetano 
emendou a licença-
maternidade com 
férias vencidas no 
BandSports...

n ... Só voltará às suas 
atividades em 18 de 
fevereiro, reassumindo a 
apresentação do “Sala do 
Esporte”, diariamente, 
às 20h30.

n Vanessa Giácomo 
ficou loira por causa da 
série “Filhas de Eva”, em 
gravação...

n ... E Dan Sbulbach 
sem a barba de muito 
tempo. 

n No “Globo Repórter” 
desta sexta, Francisco 
José desbrava as 
belezas naturais de 
um dos lugares mais 
preservados do país, a 
Serra do Roncador.

n A Premier League terá 
mais um jogo exclusivo 
na ESPN Brasil...

n  ... Neste sábado, às 
14h30, Manchester City 
X Manchester United. 
Narração de Paulo 
Andrade e comentários 
de Mauro Cezar Pereira.

Bate-Rebate

João Miguel Júnior/TV Globo

BAIXA NA BAND
Jornalismo da Band decidiu 

dispensar os serviços de Bruno 
Chazan, um dos seus principais 
editores.

Motivo alegado, “realoca-
ção”. “Realocação” que nin-
guém na redação entendeu 
muito bem. Numa dessas foi só 
uma colocação errada.

C´EST FINI
O Sexy Hot, maior canal adulto do país, é fina-

lista na categoria “Melhor Cena Estrangeira de Sexo 
em Grupo”, do AVN Awards, prêmio entregue anu-
almente pela revista americana Adult Video News - 
AVN, em reconhecimento a todos os profissionais da 
indústria pornô mundial.

A indicação é pelo filme “De olhos bem abertos”, 
do selo Sexy Hot Produções, inspirado em um clássico 
de Stanley Kubrick, que foi ao ar em dezembro de 
2018, no canal Sexy Hot. O resultado será anunciado 
no dia 25 de janeiro, no Hard Rock Hotel & Casino, 
em Las Vegas (EUA).

CHAMADA
DE EMBARQUE

Viagem de férias de Sil-
vio Santos está confirmada 
para o próximo dia 20. Des-
tino: Estados Unidos.

Sem gravar regularmen-
te já há algum tempo, ele 
só tem mais um programa 
inédito em estoque. A não 
ser que alguma coisa se mo-
difique nos próximos dias, as 
reprises serão iniciadas qua-
se que imediatamente. 
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Já é Carnatal!

As Golpistas 

A Cidade do Sol já está 
respirando o Carnatal, o maior 
carnaval fora do época do Brasil, 
que começa no póximo dia 12 e vai 
até 15 de dezembro. Mas enquanto 
esta data tão esperada não chega, 
a dica é se ligar nas prévias. E 
neste sábado, 8, acontece o es-
quenta que já é tradição todo ano: 
a festa Ginga – Prévia da Folia, no 
Casanova Ecobar, na BR 101. 

Além do show da banda Mari-
loh, que será um dos pontos altos 
da noite, terá muito som baiano 
puxado por um time seleto de djs. 

Entre eles, a dupla Vini Rosindo 
e Diego Negrellos, axezeiros de 
carteirinha.

Os dois prometem levar o 
público a um passeio pela história 
do Axé, dos mais antigos aos mais 
novos. A expectativa é já tocar em 
primeira mão alguns dos suces-
sos que a baiana Cláudia Leitte 
promete lançar para os potiguares 
durante a folia.

Ginga – Prévia Oficial da folia
A partir das 21h
Local: Casanova Ecobar

Um grupo de ex-strippers decide 
aplicar golpes em seus clientes de 
Wall Street. Baseado em reportagem 
de publicada na revista norte-

americana New York Magazine. 
Filme traz a atriz e cantora Jennifer 
Lopez como protagonista. Exibido no 
Festival de Toronto de 2019.

SEXTOU

DICA DE CINEMA

Local: Sesc 
Cidade Alta
Horário: 19h. Gratuito06

dezembro

FESTA DOUBLE

Local: Ateliê Bar
Horário: 21h06

dezembro

MINIMAL 

CINZEIRO DE MOTEL 

HOJE TEM SAMBA NO BECO

INVASÃO DE VERÃOTERRAÇO DO RELÓGIO 

Local: Casanova
Horário: 21h
Entrada: Livre

Local: Boteco San’s
Horário: 21h45
Couvert: R$ 8,00

Local: Beco da Lama
Horário: 14h. 
Gratuito

Local: Designer Brasil
Horário: 14h. 

06

06

07

07

dezembro

dezembro

dezembro

dezembro

SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#
Divulgação

CANNABIOS II: HALLOWEEN

KEBRAM – FUNK 

FORRÓ LENGO TENGO

MUSICAL INFANTIL SHOW

Local: Balanço do Morro
Horário: 16h

Local: Ateliê Bar
Horário: 21h
(Cerveja free até 23h)

Local: Boteco San’s
Horário:18h50
Couvert: R$ 8,00

Local: Teatro Riachuelo
Horário:16h

07

07

08

08

dezembro

dezembro

dezembro

dezembro
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Quanto tempo você 
passa por dia na internet? 
Segundo uma pesquisa 
realizada pela consultoria 
americana ComScore, em-
presa americana , as redes 
sociais – como Facebook, 
Twitter e Instagram – são 
o principal destino dos bra-
sileiros quando estão na-
vegando na internet. Cada 
usuário gasta 1 hora e 22 
minutos do dia usando si-
tes e aplicativos de redes 
sociais, dividindo o tempo 
entre mensagens instan-
tâneas, entretenimento e 
jogos digitais.

Além disso, a compa-
nhia também levantou que 
as classes sociais D e E são 
as que mais gastam tem-
po trocando mensagens 
instantâneas por dia, com 
cerca de 119 minutos diá-
rios. As classes A, B e C, 
gastam, respectivamente, 
96, 96 e 101 minutos por 
dia.

Além de aplicativos de 
mensagens instantâneas, 
como WhatsApp e Tele-
gram, os usuários também 
gastam tempo navegando 
por categorias como entre-
tenimento, serviços, estilo 
de vida, esportes, educa-
ção, games e notícias.

A pesquisa levantou 
ainda a plataforma de 
vídeos que tem maior nú-
mero de acessos por dia: O 
YouTube.

O número de visitas 
globais e diárias da pla-
taforma chega a até 1,4 
bilhão, e cada usuário 
brasileiro gasta cerca de 
46 minutos por dia vendo 
vídeos.

O novo aplicativo de 
criação de vídeos, Tik-
Tok, também cresceu em 
número de acessos no 
Brasil: cada usuário gas-
ta cerca de 8 minutos por 
dia, o que representa um 
aumento de 161% desde o 
ano passado.

 

Brasileiros gastam 
quase duas horas 
por dia nas redes 
sociais, diz pesquisa

Tecnologia

Reprodução

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A M MADEIRAS EIRELI - ME, CNPJ Nº 23.779.684/0001-77, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Regularização de Operação – LRO Nº 2019-137471/TEC/LRO-0220, com validade 
até 04/12/2021, para Comércio Varejista de Madeiras e derivados, com beneficiamento, localiza-
da na Rua Manoel Nogueira Ferreira, nº 810, Boa Viagem, Apodi /RN, através de seu proprietário 
Filipe Santos e Andrade.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Construtora Elos Engenharia Ltda, CNPJ: 00207218/0003-83, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO para a
montagem de instalações industriais, de estruturas metálicas com jateamento e pintura, localiza-
da na Rua Ângelo Varela nº 1209,  bairro: Alto Alegre, Alto do Rodrigues/ RN.

Gilberto da Costa
Gerente de obra

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EÓLICA REDUTO S.A., CNPJ 14.527.003/0001-92, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Renovação da Licença de Operação - RLO, para a Usina de Energia Eólica 
Reduto 27,0 MW, localizada na Fazenda Reduto, Zona Rural, no Município de São Miguel do 
Gostoso-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ENGEQUALI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 16.826.717/0001-27, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para Preparação de massa de concreto e argamassa 
para construção, localizada Rua Ivan Nogueira Soares, Nº 23 LJ; Dix-sept Rosado, Cep: 59.609-
001 – Mossoró/RN.

MÁRCIA RAMOS LEITE GODEIRO
Sócia Diretora

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa, A.B AGOSTINHO – EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 26.772.105/0001-
52, vem comunicar o extravio do Livro Diário, contendo 5 folhas numeradas de 01 a 
05, que serve de livro diário geral n° 3, da empresa citada acima.

Alexney Barbosa Agostinho - Proprietário

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

IBEROBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITADAS CNPJ: 14.993.343/0001-09, torna pú-
blico que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para extração de CASCALHO localizada, Zona 
Rural, Cerro Corá/RN.

IBEROBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITADAS 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)

Andressa Saunders Brígido Fernandes, CNPJ: 14.932.434/0001-34, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) do município de 
Natal a LS para o Residencial Andressa I, localizado na Travessa Engenheiro João Hélio Alves 
Rocha, nº 100, CEP: 59.073-070, Planalto, Natal/RN.

Andressa Saunders Brígido Fernandes
Sócia Administradora

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os senhores membros da Igreja Batista Independente de Natal para a reunião da 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em seu templo sede, a Av. Antônio Basílio, 2126 
nesta cidade de Natal, no dia 05.01.2020, ás 20:00 horas, em primeira convocação, havendo 
quórum, ou ás 20:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presen-
tes, para fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:
1 – Eleição da Junta Governativa;
2 – Posse dos Eleitos.

Natal, RN, 06 de Dezembro de 2019.

 Maria Irani Galvão        Elilde Freire Bezerra Celestino
 Membro Fundador                           Membro Fundador

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00050/2019

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição 
de Material para Manutenção Predial para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Na-
tal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 
23/12/2019 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 20/12/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situ-
ado na Av. Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.
b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação e 
homologação da Concorrência nº 00034/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa espe-
cializada para o fornecimento e instalação de sistema de som, áudio e iluminação do Auditório 
do SEST SENAT Unidade B29 Natal/RN, em favor da empresa HTS – Serviços de Automação 
Áudio & Vídeo LTDA no valor total de R$ 265.926,57 (duzentos e sessenta e cinco mil, novecen-
tos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) no dia 05/12/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2019
OBJETO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO DOS COLCHÕES E CONFECÇÃO 
DE TRAVESSAS IMPERMEÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES, COM REGISTRO DE PREÇOS.
AVISO DE SESSÃO DESERTA E REABERTURA DOS PRAZOS
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
sessão do processo em comento foi deserta. Ficando reabertos os prazos da licitação. A sessão 
pública dar-se-á no dia 19/12/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis através do site: http://macaiba.rn.gov.br/licitacoes ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. 
Macaíba/RN, 05/12/2019. Pregoeiro/PMM. 

Edital De Citação Com O Prazo De 20 (Vinte) Dias O Doutor José Conrado Filho, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou Faz Saber dele conhecimento tiverem, expedido nos 
autos de nº 0823095-36.2017.8.20.5001, Dúvida (100), em que é Autor BOSCH TERMOTECNOLOGIA LIMITADA E Réu Ar-Comercio E 
Servico De Equipamentos E Energias Renovaveis LTDA - ME, que pelo presente Edital, Cita Ar-Comercio E Servico De Equipamentos E 
Energias Renovaveis LTDA - ME CNPJ: 16.684.884/0001-80, tendo como último endereço conhecido na Rua Alfredo Dias de Figueiredo, 
1000, Ponta Negra, Natal/RN, CEP; 59092-570, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, integrar a relação processual, e, caso 
queira, contestar os termos da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial 
junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no 
lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 13 de agosto de 2019, K-06e09/12

EDITAL DE LEILÃO
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, Bloco B, sala 
503-A, Lagoa Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, torna público aos interessados que venderá, através do 
Sr. Marcus Dantas Nepomuceno, Leiloeiro Oficial matriculado na Junta Comercial do Estado do RN sob 
o nº 059/94, estabelecido com escritório na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-265, 
em primeiro leilão, no dia 09 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, e em segundo leilão, no dia 12 de 
dezembro de 2019, às 10:00 horas, ambos na sede do escritório Gadelha Sociedade de Advogados, 
situado na Rua Doutor Manoel Dantas, 422, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59.012-270, os imóveis abaixo 
listados, obedecidas às condições de pagamento e regras, conforme estabelecido na Cláusula 14 dos 
contratos firmados pelos devedores. O roteiro com as exigências e condições completos deste Edi-
tal estão disponíveis no escritório do Leiloeiro situado na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal/RN, CEP 
59.020-265, telefone: 84 3081-6567/99982-7483 ou no site www.mnleilao.com.br. O Leiloeiro estará apto 
a esclarecer ou complementar as informações relativas aos imóveis constantes do catálogo, contendo as 
Condições Completas deste Leilão, do Edital e no decorrer do leilão. O Arrematante não poderá alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação do imóvel adquirido e ficará 
responsável por quaisquer débitos e impostos, que forem apurados após a data da arrematação. 
Descrição dos Imóveis: Lotes de terrenos próprios, integrantes do Condomínio Residencial Cen-
tral Park 2, situados no município de Parnamirim/RN, no bairro Parque das Nações, conforme 
descrição dos lotes abaixo

Natal/RN, 02 de dezembro de 2019.

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CREDORA – Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920

Diretor de Empreendimentos
Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com 
o prazo de validade de 03/07/2018, a Licença de Instalação 2013-069518/TEC/LI-0226 
referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Caicó - Bacias 01,02 e 03, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com 
o prazo de validade de 02/12/2023, a Licença de Instalação 2019-137742/TEC/LI-0079 
referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Parnamirim no Estado do Rio Grande do 
Norte.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Diretor de Empreendimentos

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 047/2019, com o 
objetivo de Registro de preços para futura e eventual aquisição de dietas, leites especiais e 
suplementos alimentares para usuários do sistema único de saúde (SUS) residentes neste 
município de acordo com as informações constantes no anexo I – termo de referência deste edital. Os 
envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até as 14:00 horas do 
dia 19 de Dezembro de 2019, na sede da Pref. Mun. de Serra Caiada, R. Getúlio Vargas, 47 – Centro. 
Edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos pelo e-mail: 
cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 05 de Dezembro de 2019.
Abrahão Allan Mirada da Silva

Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019
PROCESSO Nº. 703.026/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
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Exigências

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

Terá segurança nas suas decisões 
hoje. Possibilidade de colher os frutos 
de um trabalho bem feito. Chances 
de se apaixonar por alguém sério e 
culto. Seu bem pode te apoiar nas 
decisões profissionais.

Com as finanças caminhando bem, 
pode investir em algo. Sinal de boas 
parcerias no serviço. Deve ter muito 
companheirismo entre você e o 
par. Tente resolver os problemas de 
família em outro momento. 

A Lua manda o recado: tenha mais 
otimismo na vida. Essa nova forma 
de pensar pode ajudar nas metas 
profissionais. Dia favorável para 
mudar o visual. Bom astral para 
resolver pendências com o par. 

Use bem seu tempo, pense em como 
cumprir suas tarefas mais rápido. 
Pegue leve com comes e bebes. Marte 
favorece planos e decisões. Sua 
sensualidade discreta, mas poderosa, 
atrairá pretendentes. 

Ajudar quem precise te trará uma 
grande satisfação. No trabalho, 
conte com a ajuda de colegas para 
resolver dificuldades. Talvez um 
amor do passado volte ao convívio, 
reacendendo o antigo desejo. 

Atividades ligadas à saúde, beleza, 
turismo e artes estão indo bem. Poderá 
iniciar um programa de exercícios físicos, 
ou fazer um procedimento cirúrgico. 

O dia favorece a comunicação e 
trabalho em equipe. Ânimo para sair 
com amigos à noite. Precisará de 
paciência na relação, pois pode ter que 
acompanhar seu par num compromisso 
que não goste.

Estão favorecidas as atividades de 
autodesenvolvimento, ou sair com 
um(a) amigo(a). Os(as) casados(as) se 
beneficiarão ficando em casa, juntinhos, 
curtindo sessão filme, com pipoca ou pizza. 

Pode descobrir uma habilidade 
que lhe ajudará a aumentar sua 
renda. Dia corrido para se livrar das 
pendências da semana. Vá a uma 
balada, pois há chances de se dar 
bem na conquista hoje.

Cuidado não magoar ninguém com o 
seu excesso de sinceridade. Poderá 
apresentar novas ideias no trabalho. 
O bom de um relacionamento é poder 
contar com um(a) amante e amigo(a).

O corpo pode estar mais sensível, 
proteja-se. Seu poder de argumentar 
pode ser aproveitado no trabalho. 
Aproveite a noite com o par, saiam 
para se divertir com amigos, família 
ou sozinhos mesmo.

Se não está curtindo o o que faz, 
ative os contatos e enquanto se 
esforça no trabalho atual. Momento 
favorável para tomar decisões, junto 
com o(a) parceiro(a), em projetos 
para o futuro da família.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Lurdes interfere na discussão de Vitória e Thelma, que afirma à advogada que não desistirá de seu 
restaurante. Betina expulsa Vicente de sua casa. Lurdes questiona Vitória sobre Álvaro. Vitória aconselha 
Lurdes a convencer Thelma a vender o restaurante. Magno se preocupa com a ausência de Betina no 
hospital. Vicente procura Álvaro, e Amanda registra. Álvaro humilha Vicente. Vitória apresenta Lucas a 
Lurdes, e afirma que o advogado cuidará do caso de Sandro. Betina desiste de prestar queixa contra 
Vicente, e Magno se preocupa. Eunice repreende Camila por sua atitude com Loyane. 

AMOR DE MÃE

Alfredo recebe uma carta de despedida de Marion, mas não a lê. Carlos descobre o segredo de 
Mabel. Inês pensa em Carlos e Afonso durante sua viagem. João flagra Shirley tentando falar 
com Afonso. Julinho briga com Lili. Alfredo lê a carta que Marion deixa para ele e se entristece. 
Clotilde se preocupa com seus sobrinhos. Lúcio conversa com Virgulino sobre Isabel. Lola 
consola Alfredo, sem saber que ele sofre por causa de Marion. Mabel tenta se desculpar com 
Carlos. Assad e Almeida ficam satisfeitos com o trabalho de Julinho. 

ÉRAMOS SEIS

Nana e Alberto ficam chocados com as revelações de Gisele e a expulsam da mansão. 
William volta para o Rio para desmascarar Diogo. Tonho ameaça sair de casa, quando Lulu 
avisa ao marido que Waguinho irá morar com eles. Gisele e William revelam a Fábio que 
Diogo é o responsável pela morte de Felipe. Gisele se disponibiliza para desmascarar Diogo. 
Marcos demite Diogo. 

Mirela chega na festa secreta na escola e recebe elogios pela organização. Glória pede que 
Roger coloque Pendleton de volta a O11O. Jerry aparece para tocar com sua banda na festa 
do colégio. Com a festa bombando, Gabi faz uma denúncia anônima para Ruth. Marcelo e 
Roger brigam feio durante o jantar na casa da mãe. Ruth aparece no colégio e acaba com a 
festa dos alunos. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A Secretaria Municipal de Po-
líticas Públicas para as Mulheres 
vai promover nesta sexta-feira, 5, 
no shopping Midway Mall, na zona 
Sul de Natal, a exposição “Donas 
da Rua”. A atividade é feita em 
parceria com a Mauricio de Sousa 
Produções para celebrar diversas 
mulheres que contribuíram para 
a história recente da humanidade.

As homenageadas são repre-
sentadas pelas personagens da 
Turma da Mônica, que vão es-
tampar painéis com a biografia de 
cada uma das escolhidas. Umas 
das escolhidas é a potiguar Débo-
ra Seabra, a primeira professora 
com Síndrome de Down de todo o 
Brasil, que será interpretada pela 
personagem Tati.

Segundo a titular da secretaria 
municipal, Andreia Ramalho, a 
ação tem o objetivo de fortalecer o 
movimento de empoderamento das 
mulheres. Além disso, o evento tam-
bém tem o apoio da ONU Mulheres. 
“Vamos expor fotos de ícones na lu-
ta que é a de fortalecer o papel da 
mulher na sociedade”, disse.

Para Mônica Sousa, diretora 
executiva da Mauricio de Sousa 
Produções e criadora do projeto 
Donas da Rua, a professora e escri-
tora Débora Seabra de Moura é um 
exemplo sobre o direito à inclusão. 
“O projeto foi desenvolvido para 
trabalhar questões de inclusão e 
dar visibilidade e representativida-
de a mulheres fortes e determina-
das que de alguma forma fizeram 
a diferença na sociedade, como a 
nossa mais nova homenageada, 
Débora”, pontua a executiva.

Além da potiguar Débora Sea-
bra, a exposição terá imagens da 

Prêmio Nobel de Química e Física 
Marie Curie, interpretada pela 
personagem Cascuda. Além dis-
so, a cientista espacial Katherine 
Johnson, vivida pela mais nova 
personagem Milena, a campeã de 
judô Rafaela Silva, nos traços da 
personagem Bonga da Turma do 
Pelezinho, e a ativista e Prêmio 
Nobel da Paz, Malala Yousafzai, 
interpretada pela Mônica, fazem 
parte da exposição.

O Donas da Rua foi criado em 
março de 2016 e tem o apoio da 
ONU Mulheres. Nesta parceria, 
a MSP tornou-se signatária dos 
Princípios de Empoderamento da 
ONU Mulheres. Uma de suas áre-
as, o Donas da Rua da Ciência, tem 
como objetivo resgatar a trajetória 
de pesquisadoras e cientistas que 
marcaram a humanidade com suas 
ações. O projeto pode ser conferido 
no http://turmadamonica.uol.com.
br/donasdarua/ddr-da-historia.php

Natal recebe exposição 
Donas da Rua da História 
com personagem potiguar
Professora Débora Seabra foi uma das 
personalidades representadas pela ilustração 

Homenagem

Festival Cine Verão abre 
inscrições para sua 3ª edição

Na Telona

O Cine Verão – Festival de 
Cinema da Cidade do Sol rea-
lizará a sua terceira edição na 
orla da praia de Ponta Negra, 
um dos principais cartões pos-
tais da cidade, nos dias 28 e 29 
de janeiro. 

As inscrições para filmes 
são gratuitas e estão abertas 
de 02 a 22 de dezembro através 
do formulário disponibilizado 

no site www.pinoteproducoes.
com/cineverao. 

Poderão se inscrever no 3º Ci-
ne Verão filmes com duração má-
xima de 20 minutos (incluindo os 
créditos), que possuam cópia de 
exibição em arquivo digital e que 
tenham sido finalizados a partir 
de janeiro de 2018. O resultado 
da seleção será divulgado no dia 
13 de janeiro de 2020.

Professora potiguar foi homenageada

Reprodução
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CBE
MALCHEIROSO

SARDAIPI
SLELEOT
ICNSONO

OCIOATJ
SOCIALIZAR

PSETADE
LAMAARIES

UOCSFAT
LEVOCÇO

VIRDARDO
SPVOOFA

TRIGEMEOS
NAPASORTE

Corinthi-
ans e

Palmei-
ras (fut.)

Pó branco
usado na
caiação

Número
de tentá-

culos
do polvo

Fétido;
fedorento

Imposto
da

indústria
(sigla)

Pequena
mancha
na pele
clara

Aquele de
quem 
se fala

Tempo
que se

passa de-
socupado

Sensação
frequente
no dormi-

nhoco

"(?)
Horas",

programa
da Globo

O que
sobra da 

divisão ine-
xata (Mat.)

Integrar o
indivíduo
na comu-

nidade 

Preposi-
ção que
indica
origem

Signo cujo
símbolo 

é um
carneiro

Código
(abrev.)

Figurinha
para pre-
encher
álbuns

Papagaio,
galinha e

pato

Haste
usada

para arre-
messo

Cada
divisão do

ciclo
lunar

Três
nascidos

no mesmo
parto

Instalação
para

lavagem
de louças

Simulador
de (?):
treina
pilotos

Olivier
Toni,

regente
brasileiro

Material
sintético
que imita 
o couro

Força atraí-
da pelo pé
de coelho

(Folcl.)

Trans-
porto

Chegar;
regressar 

Paraíso
bíblico

Consoantes
de "hora"

Pedro (?), apresen-
tador do "BBB" 

Indicador 
de direção

Reduzir 
a pó 

Gordo, 
em inglês

Fazer
sofrer

Formato
do anzol
Última
letra

Objeto usado para
arear panelas de

alumínio
Antecede o "S"

Hábitat do 
caranguejo

Hiato de
"amuo"

Cessar de
chover 

Qualquer
objeto
A vogal
do pingo

3/fat. 4/fase — napa — ócio. 5/cromo. 10/socializar.

HORÓSCOPO

No seu emprego, talvez o clima 
com a chefia pese um pouco. Tente 
se controlar, e poderá conquistar 
promoção ou aumento de salário. Você 
e seu amor vão se entender bem.

O Sol ilumina sua relação com seus 
amigos, aproveite para curtir. No 
trabalho, não confie em todo mundo. 
Bom dia para fazer sua grana render. 
Evite fazer drama com cenas de ciúme 
no romance.

É possível que consiga uma grana 
extra ao fazer bicos. Estará versátil e 
saberá dar a volta por cima em qualquer 
situação. Na vida a dois, os momentos 
românticos vão dominar a cena.

Pode ter dificuldade para se expressar 
e será melhor ficar na sua. Nas 
entrevistas de emprego, será preciso 
foco. Terá gás para o trabalho. Use seu 
poder de sedução e imaginação na 
paquera.

Talvez seja o momento de batalhar por 
uma promoção no trabalho. Saberá se 
expressar com convicção e deverá fazer 
novos amigos. Se já tiver compromisso, 
tente compreender seu amor.

Terá criatividade para solucionar 
problemas. Planos de viagens podem 
se realizar. No trabalho terá ideias 
originais para melhorar a produção. 
Ótima popularidade nas paqueras.

Vai sentir vontade de impulsionar 
sua carreira e terá mil ideias para 
incrementar seus ganhos. Dia ideal para 
estudar. Nos assuntos do coração, vai 
desejar segurança.

Você irá sentir cansaço e seu humor não 
será dos melhores. Vença o pessimismo 
focando em coisas boas. Terá muitas 
ideias no trabalho. Evite as cenas de 
ciúme na paquera.

Cuidado, pois poderá enfrentar 
desentendimentos com colegas de 
trabalho. Evite também discutir com 
seus superiores. Talvez pinte viagem 
prazerosa. Na união, faça programas 
diferentes.

Contrato encerrado poderá ser 
retomado. Oportunidades para se dar 
bem em parceria. Na paquera, chance 
de se empolgar com alguém que 
acabou de conhece.

Para bater metas no seu serviço, 
mantenha o foco e confie nos seus 
talentos. Encontro gostoso ou boa 
notícia vai alegrar seu dia. Paquera 
pode decepcionar. Não implique com 
seu par.

Um projeto que você dava como certo 
pode sofrer atrasos. No trabalho, terá 
destaque e abrirá as portas de uma 
promoção. Na paquera, evite escolher 
com base na carência.

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

Chiclete não consegue executar seu plano. Amadeu repreende Maria da Paz pela compra 
da casa. Chiclete conversa com Evelina sobre Vivi. Jô e Régis comemoram a compra da 
mansão. Antero sugere que Rock e Zé Hélio investiguem o celular de Jô. Com a ajuda de Rock, 
Dorotéia prepara uma armadilha para Eusébio e Gina. Vivi incentiva Kim a fazer uma festa para 
apresentar Márcio aos amigos. Moacir fotografa Agno com garotos de programa. Jô mente para 
Maria da Paz sobre seu paradeiro. Agno e Rock treinam na academia. 

A DONA DO PEDAÇO

Resumo de terça-feira, 23 de julho
Dalila se irrita com a afirmação de Almeidinha e ordena que Gabriel mantenha Robson calado. 
Bruno tenta se explicar para Martin. Elias e Helena jantam juntos. Aline brinca com Salma 
e Arturzinho, encantando-se ainda mais pela menina. Zuleika vê Almeidinha deixando um 
hotel ao lado de Péricles. Padre Zoran ajuda Missade a procurar emprego. Chega o dia do 
casamento de Jamil e Dalila. Missade avisa a Laila que Santinha buscará Raduan no colégio.

ÓRFÃOS DA TERRA

Vanessa se desespera com o acidente de Jerônimo. Ticiano e Gisela terminam seus 
relacionamentos para ficarem juntos. Larissa consegue a pós-graduação na Alemanha. 
Lidiane diz a Patrick que não pode abandonar Quinzão. Após uma passagem de tempo, 
Quinzão avisa a Lidiane que eles terão de deixar a cobertura. Floriano conta a Dirce que 
Álamo fechou a Top Wave. 

Brenda pergunta a Jeff porque o menino sumiu, e a deixou sozinha no show da padaria. 
Helô anuncia aos alunos que Eric irá permanecer na escola. Gabi diz a Brenda que está 
incomodada por Vini não querer mudar sua aparência. Benício pergunta a Sophie se ela é 
uma Androidiana, e diz que tem um vídeo que usará como prova do que viu no show. Poliana 
diz a Eric que ele precisa de ajuda, e se dispõe a ajudar no que for possível.

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA

Remake do clássico de animação do diretor Jon Favreau arrecadou 185 milhões de dólares

Divulgação

Simba e Mufasa reinaram 
neste fim de semana com o filme 
“O Rei Leão” da Disney dominan-
do as bilheterias. O remake do 
clássico de animação do diretor 
Jon Favreau arrecadou massivos 
185 milhões de dólares de 4.756 
cinemas norte-americanos du-
rante seus três primeiros dias de 
lançamento.

O número representa a segun-
da melhor estreia doméstica do 
ano, atrás do filme “Vingadores: 
Ultimato”, da Disney e da Marvel 

(357 milhões de dólares). A cifra 
também marca a melhor estreia 
de um remake de desenhos origi-
nais da Disney.

No exterior, “O Rei Leão” 
sentiu o amor dos espectadores 
com bilheteria de 269 milhões de 
dólares, para um início global de 
433 milhões de dólares. O filme 
foi lançado na China no último 
final de semana e, desde então, 
arrecadou 98 milhões de dólares, 
elevando o faturamento mundial 
para 531 milhões de dólares.

Filme “O Rei Leão” faz estreia 
com bilheteria de US$ 185 mi

Cinema

Tom Cavalcante apresenta show 
solo no dia 3 de agosto em Natal

Humor

Sucesso de público, com pla-
teia lotada em todas as suas apre-
sentações, o espetáculo “Todos os 
Toms” levanta voo e visita as prin-
cipais cidades e capitais do Brasil. 
Em Natal a apresentação será no 
dia 3 de agosto, em Natal.

O espetáculo adiciona ao hu-
mor e talento únicos do artista 
uma inédita produção em apre-
sentações desse gênero. No palco, 
Tom canta suas perfeitas imita-
ções de grandes nomes da músi-
ca, entre outras surpresas. Cada 

apresentação tem seus diferen-
ciais únicos, vez que Tom tra-
balha suas crônicas e piadas em 
cima das atualidades do Brasil 
e do mundo, com uma boa dose 
de improviso, que ele domina tão 
bem. 

As observações do comporta-
mento humano e o olhar atento 
sobre a política do país somam-se 
às hilariantes imitações de perso-
nalidades da televisão e aos perso-
nagens originais dele, como o João 
Canabrava.

Tom Cavalcante é encarado como um dos principais humoristas do País e voltará à Natal

Roberto Filho / Brazil News
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Relembre as campanhas de São Gonçalo e São Pedro
Super Matutão

Está chegando o grande dia. 
São Pedro e São Gonçalo vão dis-
putar a final do Super Matutão 
no domingo, 8. As duas equipes 
chegaram à grande decisão com 
méritos e pretendem ganhar a pre-
miação. O jogo terá um formato di-
ferente: levando em conta a grade 
da Inter TV Cabugi, o tempo será 
reduzido.

Relembrando a trajetória do 
São Pedro, a equipe fez uma cam-
panha modesta e se classificou na 
primeira e na segunda fase por 
causa do primeiro critério de de-
sempate, os cartões amarelos. Na 
primeira fase, o São Pedro passou 
pela Seleção de Eloy de Souza, de-
pois superou a Seleção de Tibau do 
Sul e chegou às quartas de final. 
Chegando nas quartas, fez um 
duelo emocionante diante do Santa 
Cruz. Na primeira partida, perdeu 

por 1 a 0 e foi decidir em casa, jo-
gando em São Pedro, fez dois gols 
nos últimos minutos e garantiu a 

classificação para a semifinal. Na 
fase seguinte, venceu o Macau com 
sobras e somou 8 gols no placar 

agregado. A Seleção finalista mar-
cou 15 gols e sofreu sete, resultan-
do em um saldo de oito gols ao seu 
favor.

O São Gonçalo passou pela 
Seleção de Macaíba na primeira 
fase após julgamento e escalação 
de jogador irregular. Na segunda 
fase, a equipe enfrentou dificul-
dades ao enfrentar o São José de 
Mipibu, porém conseguiu avançar 
e foi ganhando confiança. Chegou 
nas quartas de final e eliminou a 
Seleção de Maxaranguape com 
folga. Na semifinal, enfrentou 
uma equipe bem preparada e a 
decisão acabou indo para sorteio. 
Consequentemente a sorte fez 
com que o São Gonçalo chegasse a 
grande decisão do Matutão. O ti-
me marcou 11 vezes e sofreu cinco 
gols, resultando um saldo positivo 
de seis gols.

Ingressos já estão a venda no site da Arena e em lojas físicas, segundo divulgou FNF

José Aldenir/AgoraRN

Ingressos para a final são vendidos por R$ 10
A decisão do Super Matutão 

acontece no próximo domingo, 8, 
entre as seleções de São Gonçalo 
e São Pedro. O confronto acontece 
na Arena das Dunas, às 8h30, e os 
ingressos para a grande decisão 
começaram a ser vendidos nesta 
terça-feira, 3, ao preço de R$ 10 
(inteira) e R$ 5 (meia).

As vendas acontecem no site da 

própria Arena, como também nas 
lojas SportMaster (Cidade Jardim 
e Partage Norte Shopping), Gol 
Mania Store (Avenida Prudente 
de Moraes e Partage Norte Sho-
pping) e ERK (Tirol).

No dia da partida, a bilheteria 
2 do portão L estará aberta a par-
tir das 6h30 para a venda de in-
gressos. Os torcedores terão aces-

so a partir das 7h pelos portões M, 
P e Q.

MUDANÇAS PARA 2020
Para o próximo ano, a Fede-

ração Norte-rio-grandense de Fu-
tebol vai mudar o sistema de dis-
puta do Super Matutão e ampliar 
o número de participantes. Em 
2019 a competição começou com 

24 seleções jogando no sistema eli-
minatório, mas a partir de 2020, 
a intenção é fazer a primeira fase 
com grupos regionalizados até a 
definição dos finalistas.

A retomada do Matutão foi im-
portante para dar o primeiro pas-
so no resgate do futebol amador do 
Rio Grande do Norte que sempre 
revelou bons jogadores.

RESULTADOS - SÃO PEDRO

1ª FASE
Sen. Eloy de Souza 1 x 1 São Pedro
São Pedro 2 x 2 Sen. Eloy de Souza

2ª FASE
São Pedro 1 x 2 Tibau do Sul
Tibau do Sul 1 x 2 São Pedro

QUARTAS DE FINAL
Santa Cruz 1 x 0 São Pedro
São Pedro 2 x 0 São Pedro

SEMIFINAL
São Pedro 7 x 0 Macau
Macau 0 x 1 São Pedro

RESULTADOS - SÃO GONÇALO

1ª FASE
Macaíba 0 x 0 São Gonçalo
São Gonçalo 1 x 1 Macaíba

2ª FASE
São Gonçalo 1 x 0 São José de Mipibu
São José de Mipibu 1 x 1 São Gonçalo

QUARTAS DE FINAL
São Gonçalo 5 x 0 Maxaranguape
Maxaranguape 2 x 2 São Gonçalo

SEMIFINAL
São Gonçalo 1 x 0 Goianinha
Goianinha 1 x 0 São Gonçalo
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Final entre as duas equipes acontece 
na Arena das Dunas, às 8h30, no 
próximo domingo, 8; ingressos 
começaram a ser vendidos na última 
terça-feira, ao preço de R$ 10 
(inteira) e R$ 5 (meia), no site da 
Arena ou nas lojas SportMaster, Gol 
Mania Store e ERK 


