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Futuro secretário de educação 
aposta no ensino profissionalizante
Getúlio Marques defende parcerias com instituições de 
educação federais para melhorar os índices escolares do 
Rio Grande do Norte
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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

FINANÇAS 03

Vice-governador eleito alerta poderes 
sobre gastos com folha salarial
Antenor Roberto avalia que demais entes devem adequar 
custos em razão da atual crise financeira enfrentada pelo 
governo do Estado 
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Violência eleva procura por 
segurança eletrônica no RN

Natal terá volta das chuvas 
esta semana, diz Emparn

Indíces de criminalidade impulsionaram vendas de produtos como cercas elétricas, câmeras de monitora-
mento e alarmes; mercado espera crescer até 8% em 2018, segundo entidade que representa o setor

Levantamento da  Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 
aponta que onda de calor enfrentada pela população dará uma breve aliviada nos 
próximos dias, mas clima terá novas elevações a partir do dia 20

CIDADES 08

CLIMA  05SAÚDE 08

FOLIA 09

Natal terá dias de chuvas esta semana, proporcionando um clima mais ameno 

José Aldenir / Agora RN

Programa “Mulher 
365” realizou mais de 
15 mil atendimentos 
em 2018

Entrega de abadás 
da edição 2018 do 
Carnatal começa hoje 
no Natal Shopping

A iniciativa tem como objetivo 
intensificar o cuidado da saúde do 
público feminino em Natal. As ações 
do projeto acontecem uma vez ao 
mês nas Unidades Básicas de Saúde. 
Atividade foi criada a partir de projeto 
de lei de autoria da vereadora Carla 
Dickson (PROS)

A tradicional micareta potigur 
acontece em Natal entre os dias 13 a 
16 de dezembro no largo do estádio 
Arena das Dunas; festa vai reunir mais 
de 200 mil pessoas

TRÂNSITO 05

Natal registra 20 acidentes por dia

José Aldenir / Agora RN
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Especialista 
defende campanhas 
permanentes para 
evitar acidentes 

Rubens Ramos, professor 
titular da UFRN na cadeira de 
Engenharia de Transporte, alerta 
para necessidade de ações 
públicas para redução de mortes 
e feridos no trânsito
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O frágil argumento da 
defesa de direitos

Um dos motes preferidos da governadora eleita Fátima Bezerra 
na sua peroração contra a reforma da Previdência é que ela 
retira direito dos pobres. Mas um estudo sobre os principais 

desafios do país, divulgado na semana passada pelo Ministério 
da Fazenda, mostra que o sistema previdenciário do Brasil paga 
12 vezes mais para os mais ricos do que para os mais pobres. 
O levantamento leva em conta os benefícios do INSS e os dos 
servidores públicos. E a conta é simples: o regime do INSS tem um 
teto, e o dos servidores é muito mais alto. Vem daí a desigualdade 
nas aposentadorias. Enquanto uns se aposentam com muito, outros 
se aposentam com quase nada e precisam continuar trabalhando 
duro. Ao iniciar o seu governo, em janeiro, Fátima terá mais 
essa desculpa para defender uma corporação que, mesmo no seu 
interior, guarda as maiores desigualdades: pouca gente ganhando 
altos salários e recebendo em dia contra a maioria que ganha baixos 
salários e recebe com atraso.

>> Vou. Mesmo não reeleito para 
deputado federal na eleição deste 
ano, tudo indica que Rogério 
Marinho (PSDB) vai continuar por 
Brasília. Saí do Legislativo para o 
Executivo. Segundo o site Poder 360, 
o tucano vai integrar a equipe do 
superministro da Economia Paulo 
Guedes e vai ocupar a Secretaria 
Especial de Previdência e Emprego 
(ou Trabalho; o nome ainda está 
sendo definido).

>> Não vou. Há dias circula o rumor 
que Marinho vá integrar a nova 
equipe econômica do presidente 
Jair Bolsonaro. Em contatos com a 
imprensa, o deputado federal sempre 
desconversava a respeito do assunto. 
Mas há quem diga que os olhos dele 
estão voltados para o Palácio Felipe 
Camarão, em 2020.

>> Lupas. A chegada de um 
novo governo no RN traz a velha 
esperança de funcionamento da 
máquina pública sem os famigerados 
“esquemas”. Se comenta que uma 
dessas caixas-pretas de contratos 
está na Secretaria Estadual de 
Saúde.

>> Peleja. Cada dia que passa vai 
se aproximando o prazo para o TSE 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ Os prefeitos e 
prefeitas vão acabar 

sitiados”

Antenor Roberto, vice-governador eleito a 
respeito do desemprego no RN

>> Ascensão. Com a posse 
do vereador Paulinho Freire 
na presidência da Câmara 
Municipal de Natal, comenta-
se que ele também será o 
presidente da Fecam, que é 
a Federação das Câmaras 
Municipais do Rio Grande do 
Norte a partir de 2019.

decidir quem fica com a cadeira 
deputado federal: Fernando Mineiro 
(PT) ou Beto Rosado (PP). Dia 19 de 
dezembro é a data da diplomação dos 
eleitos deste ano e até lá essa decisão 
precisa ser confirmada. Os bastidores 
estão mais movimentados que nunca.

>> Quem manda? Com uma 
nova bancada que vai assumir na 
legislatura que começa ano que vem, 
quem será o coordenador da bancada 
potiguar no Congresso Nacional? 
Será novato, quem renovou ou quem 
está retornando ao Parlamento?

>> Presente de Natal. Menos 
de três semanas para assumir o 
Governo do Estado, a governadora 
eleita Fátima Bezerra e alguns 
interlocutores têm ouvido a mesma 
conversa com pedidos de indicações 
cargos. Do litoral ao interior, a 
conversa é uma só. E pelo jeito vai 
ter gente “fazendo bico”. 

>> Destaque. A cidade de São 
Gonçalo do Amarante foi apontada 
com qualidade em políticas públicas 
como “gestão efetiva” no Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal 
(IEGM) divulgado pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). O dado é 
referente ao ano de 2017. 

José Aldenir / Agora RN
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Rogério Marinho pode 
assumir secretaria do 
governo Bolsonaro

O futuro ministro da Economia, 
Paulo Guedes, optou pelo nome do 
deputado federal Rogério Marinho 
(PSDB), relator do projeto de 
reforma trabalhista, para ocupar a 
chefia da nova Secretaria Especial 
de Previdência e Emprego.

A informação foi publicada mais 
cedo pelo site de notícias Poder 
360. Questionada, a assessoria 
de Guedes afirmou que não há 
confirmação oficial da investida.

Procurado na quarta-feira, 
5, pelo Agora RN para comentar 
uma possível indicação dentro 
do governo Bolsonaro, Rogério 
Marinho pediu para não falar. “Deixa 
a poeira sentar”, disse.

Segundo o site Poder360, a 
confirmar a indicação de Guedes, 
Marinho será mais um tucano dentro 
do próximo governo. Mansueto 
Almeida, outro filiado ao partido, 
ficará na Secretaria do Tesouro, 
função que já ocupava no governo 
Temer.

O deputado Rogério Marinho, 
que não conseguiu se reeleger para 
a Câmara Federal, vinha sendo 
alvo de críticas pelos sindicatos que 
chegaram a criar slogans para que 
os eleitores não o escolhessem.

A decisão de Paulo Guedes 
por Marinho foi para sinalizar 
com clareza ao mercado que a 
administração de Bolsonaro dará 
a devida atenção à reforma da 
Previdência, já que levou muito a 
sério a reforma trabalhista. Com 
Marinho à frente do processo, 
Paulo Guedes pensa em reforçar 
ainda mais o caráter geral do 
governo Bolsonaro, já que Marinho 
demonstrou ao mercado uma 
forte convicção a respeito da 
flexibilização da economia.

José Aldenir / Agora RN

Rogério é deputado federal
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Futuro vice alerta Poderes 
sobre os gastos com salários

FINANÇAS

José Aldenir / Agora RN

Antenor Roberto aponta para uma possível adequação forçada dos Poderes 
do RN em razão da crise financeira que o governo do Estado tem enfrentado

O vice-governador eleito Ante-
nor Roberto (PCdoB) alertou para 
uma possível adequação forçada dos 
Poderes do Rio Grande do Norte em 
razão da crise financeira que o Esta-
do tem enfrentado. O vice de Fátima 
Bezerra (PT) afirmou que o Executi-
vo já caiu, sem ter como acompanhar 
o ritmo da folha de pagamento, e que 
os outros Poderes já estão com o “si-
nal amarelo” ligado temendo seguir 
o mesmo caminho.

“Os Poderes que tiveram capaci-
dade de remunerar seus servidores 
de forma diferente do primo pobre (o 
Executivo), chegaram a uma situa-
ção em que não há mais sobras. Será 
necessário que todo mundo se ade-
que a essa nova realidade”, avaliou 
em entrevista à Rádio 96FM.

Sobre o montante que o governo 
de Fátima deve herdar de Robinson 

Faria (PSD), Antenor explicou que 
ainda não é possível divulgar núme-
ros.  “Nessa etapa de transição, te-
mos evitado falar sobre contabilida-

de e folhas. Até dia 31 de dezembro 
a responsabilidade é do governo atu-
al”, encerra o futuro vice-governador  
do Rio Grande do Norte.  l

Antenor Roberto (PCdoB), vice-governador eleito do Rio Grande do Norte

CUSTO

Fernando Lucena 
defende exonerações 
na Câmara Municipal

O vereador Fernando Lucena 
(PT) afirmou que a Câmara 
Municipal de Natal passará por um 
processo de exoneração total de 
seus servidores ainda neste ano. 
O parlamentar explicou que o ato é 
uma exigência do Ministério Público 
do Rio Grande do Norte, que quer 
um equilíbrio entre os cargos de 
carreira e os comissionados na 
Casa. “Todo mundo será exonerado 
e depois haverá nomeações de 
acordo com a nova legislação 
que será votada ainda este ano. 
A exoneração de cerca de 450 
cargos deverá acontecer no dia 20 
de dezembro”, disse Lucena em 
entrevista à Rádio 96FM. l

José Aldenir / Agora RN

Vereador quer despesa menor
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Entrevista Getúlio Marques
futuro secretário de educação do Rio Grande do Norte

"Queremos imprimir o selo da 
inclusão na educação pública do RN"

José Aldenir / Agora Imagens

O futuro secretário de edu-
cação do Rio Grande do Norte, 
Getúlio Marques, defende o 
aumento da rede de educação 
integral e no ensino profissiona-
lizante para melhorar os índices 
de ensino das escolas públicas 
estaduais. Ele também aposta 
na integração entre a pasta e 
as prefeituras potiguares para 
o fortalecimento da rede funda-
mental de ensino público.

Anunciado para a pasta pe-
la governadora eleita Fátima 
Bezerra no dia 29 de novembro, 
ele só recebeu no fim da última 
semana as informações financei-
ras e administrativas da atual 
gestão da educação. Apesar de 
o atual governo ter 15 dias para 
entregar os dados após a for-
mação da equipe de transição, 
que ocorreu em 31 de outubro, 
a documentação sobre as finan-
ças da educação estadual só foi 
entregue no último dia 4 de de-
zembro.

Em entrevista para o jornal 
Agora RN, Getúlio Marques, que 
é professor aposentado do IFRN 
e que também coordenou o pro-
cesso de concepção, criação e ex-
pansão dos Institutos Federais 
por todo o país, reforça que a Se-
cretaria Estadual de Educação 
(SEEC) que imprimir um “selo 
de inclusão” dentro das unida-
des de ensino da rede estadual. 

Veja a entrevista:

Jornal Agora RN - O senhor 
já teve acesso às informações so-
bre a situação financeira e admi-
nistrativa da pasta de educação?

Getulio Marques - A partir 
da formação da equipe de transi-
ção, o governo teria 15 dias para 
apresentar documentos. Isso seria 
importante para que, logo em segui-
da tivéssemos uma conversa com 
os responsáveis pela pasta, mas só 
recebemos as informações esta se-
mana, quase 25 dias após o início da 
transição.  Nós temos alguns grupos 
de trabalho que estão debruçados 
na análise, com foco nas questões 
orçamentárias. Estamos verificando 

os contratos terceirizados, os inves-
timentos em novas escolas, contratos 
temporários e demais gastos da edu-
cação.

JAR - Independente da falta 
de informações sobre a situação 
da pasta, já há 
algum plano de 
ação para o iní-
cio de 2019?

GM - O plano 
de ação mais con-
ciso só vai acon-
tecer com todas 
as informações 
sobre a pasta ma-
peadas. Mas, em 
razão do cumpri-
mento do nosso 
plano de governo, 
minha prioridade 
será a elevação 
dos indicadores 
da educação, co-
mo o Índice de 
Desenvolvimen-
to da Educação 
Básica (Ideb). Os 
resultados do Rio Grande do Norte 
mostram que o ensino médio estag-
nou. Houve um crescimento da nota 
de 2,8 para 2,9, mas ainda estamos 
longe da nossa meta que é de 3,8. 

JAR - Como a Secretaria de 
Educação pretende atacar a 
questão da evasão escolar? 

GM - Queremos imprimir o se-
lo da inclusão na educação pública 

do Rio Grande do Norte. Há muitos 
jovens fora da sala de aula, que aban-
donaram a escola por algum motivo. 
O fato é que temos um grande índi-
ce de evasão escolar. A Secretaria 
de Educação vai criar uma ‘rede de 
proteção social’ para unir educação, 

esporte, cultura, 
segurança, saúde 
e área de ciência 
e tecnologia. Va-
mos trazer os alu-
nos de volta para 
a escola e com 
melhor desempe-
nho. O objetivo é 
sair desta posição 
dês confortável.
Vamos trabalhar 
para melhorar 
a rede educação 
profissional. O 
objetivo é fornece 
ferramentas para 
inclusão social, 
reduzindo a cri-
minalidade, na 
medida em que 
os jovens sejam 

atraídos para a educação. Queremos 
fazer parcerias com diversas insti-
tuições, como o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN), para 
fornecer este tipo de formação pro-
fissional. Nossa satisfação será o de 
saber que o jovem tem prazer de ir 
à escola.

JAR - Como avalia a nova  

Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) para o ensino médio? 

GM - Eu tenho muitas críticas 
ao texto da nova base curricular do 
ensino médio. O nível de discussão 
para a formatação foi baixo. Foi, pra-
ticamente, uma imposição de cima 
para baixo. Mas isso não significa 
que vamos de encontro ao que defi-
nido, pois não somos irresponsáveis. 
Vamos analisar e adaptar da melhor 
para os estudantes do Rio Grande 
do Norte. A nova base transformou 
equação das horas obrigatórias. Das 
2,4 mil horas que nós temos hoje, 1,8 
mil deverão ser guiadas pela BNCC, 
retirando disciplinas importantes co-
mo filosofia e sociologia. Além disso, 
o texto não se importa com a visão 
criativa do aluno.

JAR - Como será a relação da 
Secretaria de Educação com a 
Universidade do Rio Grande do 
Norte (UERN)? A atual secretá-
ria de educação [Cláudia Santa 
Rosa] se mostra favorável da fe-
deralização da instituição, como 
o senhor vê isso?

GM - A UERN é a maior forma-
dora de profissionais para a área de 
educação. Acredito que a instituição 
precisa ser fortalecida. Uma UERN 
forte nos dará condições de melhorar 
toda a educação. Eu sou contra a 
federalização da universidade. Não 
existe possibilidade alguma de que 
isso aconteça. Queremos fortalecê-la. 
E se alguma região do Estado ne-
cessita de um campus universitário, 
nós vamos tentar levar a estrutura 
da UERN até lá. Temos restrições 
orçamentárias, sim, mas vamos tra-
balhar para equilibrar as contas pa-
ra iniciar a implantação dos nossos 
planos.

JAR - Como o senhor vê a dis-
cussão sobre o projeto de lei da 
“Escola sem Partido”?

GM - Eu acho que é uma excres-
cência. O que chamam de “Escola 
sem Partido” é, na verdade, a “Escola 
com Partido de Direita”. A educação 
é democracia e discussão de ideias. 
Nosso objetivo será o de garantir a 
pluralidade de ideias em sala de au-
la.  l

Getúlio Marques foi anunciado para a pasta no último dia 29 de novembro

“Estamos verificando os 
contratos terceirizados, 
os investimentos na 
construção de novas 
escolas, além de contratos 
temporários e demais 
gastos com a educação”
Getúlio Marques 
Futuro titular da SEEC
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Especialista defende campanhas 
permanentes para evitar acidentes

MOTOS

José Aldenir / Agora Imagens

Um tráfego intenso na ponte 
Newton Navarro no sentido zona 
Sul evidenciou mais uma vez que em 
qualquer acidente o trânsito fica len-
to. Na descida da ponte, um motoci-
clista caído não surpreende mais. É 
o segundo ou terceiro na semana que 
obriga o carro do resgate (Samu ou 
Bombeiros) a trafegar na contramão 
para realizar o socorro.

Por sorte, ele não faz parte de 
uma estatística preocupante: de ca-
da 10 mortes no trânsito de Natal, 
cinco são de motociclistas. No Hos-
pital Walfredo Gurgel, a média é de 
20 a 30 motociclistas por semana 
que dão entrada. Quem não morre, 
ficará por meses na reabilitação dre-
nando recursos do SUS ou inválidos 
na conta da Previdência.

Rubens Ramos, professor titular 
da UFRN na cadeira de Engenharia 
de Transporte – disciplina que co-
bre, além da engenharia de tráfego, 
transporte público, estradas, portos 

e aeroportos – anda com esses dados 
na ponta da língua quando dá pales-
tras educativas para a comunidade.

A última delas foi em Parna-
mirim, onde obras do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 
Transporte (DNIT) devem aumen-

tar a velocidade dos veículos na BR 
101 - elevando o perigo.

“No Brasil são, a grosso modo, 50 
mil mortes por homicídios/ano, mé-
dia dos últimos 10 anos, contra 40 
mil mortes/ano no trânsito. E quem 
mais morre, de longe, são jovens. 

Para cada 10 homicídios, são oito 
mortes em acidentes de trânsito e, 
desses, quatro mortes em acidentes 
com moto”, lembra a professor.

O outro lado dessa tragédia das 
motos acabou caindo em cima de 
dona Justina, 88, residente na zona 
rural, que veio às pressas para Natal 
depois que fraturar o quadril numa 
queda. Sem vagas no Walfredo Gur-
gel, superlotado também por moto-
ciclistas acidentados, ela espera há 
mais de 20 dias para ser operada em 
outro hospital onde conseguiu vaga. 
Para Rubens Ramos, sem tantos aci-
dentes de moto, não haveria macas e 
camas no corredor do Walfredo.

Para o professor, o ideal é “en-
durecer a fiscalização, multar moto-
ciclistas que andar entre fileiras de 
carros, entregar panfletos contando 
as consequências de trafegar a mais 
de 50 km, mostrar que o capacete 
não suporta impacto superior a isso 
e manter essa campanha sempre”. l

Andar entre fileira de carros tem sido causa frequente de acidentes com motos

Umidade do ar vai passar a produzir 
chuvas, diminuindo o clima abafado

TEMPO

José Aldenir / Agora Imagens

Gilmar Bistrot, do setor de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do 
Norte (Emparn), antecipa que calor dará uma breve aliviada esta semana, mas volta com força dia 20

Os dias de intenso de calor darão 
uma breve aliviada nesta semana 
com a formação de nuvens chuvosas, 
baixando a temperatura e diminuin-
do a sensação de fritura embaixo do 
sol. É o que destaca Gilmar Bistrot, 
do setor de Meteorologia da Em-
presa de Pesquisa Agropecuária do 
Rio Grande do Norte (Emparn). “As 
águas estão mais quentes, fazendo 
com que a umidade chegue a 85%. 
Nesta semana, as chuvas começam 
a cair em Natal”, disse Bistrot.

De acordo com o meteorologista, 
quando os ventos ficam mais fracos 
a umidade retém o calor – justamen-
te o que está acontecendo agora. O 
excesso de umidade faz com que o 
corpo fique com a pele pegajosa e os 
ventos fracos fazem com que a sen-
sação térmica aumente em cerca de 
três graus. “Hoje, estamos com uma 

temperatura média de 32 graus, 
embora o calor seja de 35 graus. A 
partir desta semana a temperatura 
ficará mais amena com a chegada 

das chuvas, que não serão fortes, 
mas cairão em horários distintos, 
refrescando os dias”, explicou.

Gimar Bistrot disse, ainda, que 

as temperaturas mínimas – normal-
mente em 25 graus – estão muito 
altas, fazendo com que as noites se-
jam mais difíceis de dormir e antes 
das 9h da manhã os termômetros já 
marquem 27 graus. 

Bistrot ressaltou que essa umi-
dade começará a ir embora, fazendo 
com que a velocidade do vento au-
mente e traga as chuvas. Contudo, 
ele deixou claro que a partir do dia 
21 - com a chegada oficial do verão - 
as máximas vão subir e chegarão aos 
33 graus. Serão as consequências do 
fenîomeno El Niño – o aquecimento 
das águas do pacífico, com mais ên-
fase da costa do Peru e cuja secura 
desemboca na região Nordeste, ou 
seja, uma massa de ar quente com 
alta pressão. O verão também terá 
chuvas em janeiro, mas o sol escal-
dante vai predominar. l

Natal terá dias de chuvas esta semana, proporcionando um clima mais ameno 
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jornalistaflaviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

Estava num evento quando um ami-
go falou que eu devia ser candidato. Falei 
que não tinha apetite para ser político e 
ele revelou que naquele local onde está-
vamos, vários personagens ocupavam 
cargos no Estado. Uns estavam dançan-
do e fiquei observando. Os rebolados 
e trejeitos denunciavam muito traquejo 
para fazer graça, dizer que tem multidão 
de amigos, network, que faz e acontece. 

Produtividade e efetividade para benefí-
cio da população, não percebi. Teremos 
novo governo em breve e a turma que or-
bita em torno do contracheque, sabendo 
que Fátima estava melhor posicionada 
nas pesquisas eleitorais, correu alegre-
mente para manifestar apoio, rebolar, 
encenar concordância com suas ideias 
e elogiar a luta de quem veio de baixo. 

Pura fanfarronice. A galera do bloco 

O Estado Bobo da Corte 

dos comissionados não tem ideologia, 
dança conforme a música e incorpora 
novos discursos como vampiros depois 
de um copo de cana. Estão por ai em 
plena movimentação, dançando nas for-
maturas, parlamentando com padrinhos, 
vendendo ilusões, e prometendo fidelida-
de eterna. 

Eis nosso Brasil, cheio de bobos 
da corte, repleto de encostados, figuras 
patéticas, bons em rebolados, carteados, 
leros e zeros totais em eficiência,  inte-
ligência, prestação de serviços efetivos 
de qualidade e excelência. Ainda temos 
muita estrada pela frente para evoluir em 
direção a um País enxuto.

Por enquanto somos paralelepípe-
dos, boquinha da garrafa, fanfarrões dos 
recursos públicos, mamadores, bebedo-
res, senhores das tetas e das mutretas.

Uma das grandes mudanças acon-

tecerá quando pessoas qualificadas, a 
exemplo da área privada, sejam de fato 
empoderadas nos governos.Nestes dias 
tivemos eleição no Sebrae. Os técnicos 
de lá, esperançosos em manter uma 
diretoria ao menos, ou até avançar mais 
diante das mudanças que estão ocorren-
do, assistiram estupefatos mais uma vez, 
interferência política e indicação com 
este critério.

É óbvio que indicações políticas 
também podem ser de excelentes pro-
fissionais e quem desce na boquinha da 
garrafa para subir nos degraus do poder, 
também pode ter competência para se 
estabelecer. O danado é que vemos ca-
da figura assumir cada coisa, muitas ve-
zes só por trabalharem nas campanhas 
e, o pior, por serem experts em bajulação 
e excelentes em... melhor ficar calado.

Ave Maria, que situação, rapaz...

Petista ganha sinecura sob 
governo Bolsonaro

O governo Jair Bolsonaro vai estrear, em janeiro, com um 
petista ilustre em uma das mais secretas sinecuras do 
Brasil no exterior: diretor da Casa do Brasil... em Paris. O 

presidente eleito nem sabe disso, mas a partir de janeiro, assumirá 
a benesse o professor da UFRGS Lívio Amaral, conhecido por 
suas ligações ao PT e tido no MEC como um dos mentores do 
aparelhamento da Fundação Capes, nos governos do PT, e da 
“esquerdização” da pesquisa científica com dinheiro público. 

>> Goela abaixo
O conselho da fundação é que 
escolhe o diretor da sinecura 
em Paris, que é presidido pelo 
embaixador brasileiro. Pior que isso, 
tem mandato.

>> Quem preside
Embaixador em Paris desde o PT 
no poder, Paulo Oliveira Campos 
foi auxiliar de Lula. E tem relações 
quase familiares com o ex-
presidente.

>> ‘Exílio’ dourado
O futuro diretor da Casa do Brasil 
em Paris continuará receber 
seu salário na UFRGS e mais 
3.200 euros (R$14,1 mil). E casa 
montada. 

>> Claque lulista
Colecionador de medalhas do 
governo Lula, Lívio Amaral 
era assíduo em reuniões da 
“comunidade científica” petista com 
o então presidente.

>> Oligarquia nos trinques
Os maranhenses têm diferentes 
maneiras de mostrar admiração 
pelo senador José Sarney 
(PMDB-MA). Certo dia, o chefe 
político acabara de desembarcar 
em São Luís quando um 
carregador de malas o saudou 
com o polegar para cima, sem 
saber o significado da expressão 
que usava:
- Meu senador! Nossa oligarquia tá assim, ó, ó, ó!...

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Aprendemos 

a navegar na 
tempestade”

Ministro Carlos Marun 
(Governo) definindo a trajetória 

do governo Michel Temer

para Palocci falar e o início do 
depoimento, foram 20 minutos 
de “obstrução” da defesa mala de 
Lula.

>> Apex no Itamaraty
O futuro chanceler Ernesto Araú-
jo venceu a disputa com Paulo 
Guedes (Economia): manteve no 
Itamaraty a Apex (Agência de 
Promoção de Exportações). Seu 
presidente será o gestor público 
Alexandro Carreiro.

>> Já deu, astronauta
Já passou da hora de o futuro 
ministro de Ciência e Tecnologia, 
Marcos Pontes, aposentar o 
macacão usado na reunião minis-
terial. Sua loja de lembranças da 
proeza se incumbirá de lembrar 
que ele foi astronauta.

>> Defesa de Lula bate recor-
de de ‘HCs’ e de derrotas
A defesa do ex-presidente 
Lula usa e abusa do “direito” de 
agastar a Justiça, demonstrando 
notável capacidade de ganhar 
prioridade nos tribunais. Até 
agora, impetrou mais de 140 
habeas corpus para tentar soltar 
o petista condenado por corrupção 
e lavagem de dinheiro. Todos ne-
gados. Com o Supremo Tribunal 
Federal sempre disposto a acolher 
qualquer manobra sem arquivar, 
ainda que insultem a inteligência.

>> Justiça exclusiva
Há levantamentos indicando que 
quase 180 magistrados em cerca 
de 50 instâncias foram mobili-
zados para julgar manobras do 
presidiário.

>> Outra face
Os tribunais permitem as mano-
bras, sempre gentis, apesar de 
serem sistematicamente desquali-
ficados pela defesa do presidiário.

>> São uns malas
Advogados acham que a fábrica 
de manobras de Lula objetiva 
tentar forçar situação para even-
tualmente alegar “cerceamento de 
defesa”.

>> Mil dias de tormento
O ex-ministro Antônio Palocci te-
ria tentado se matar quatro vezes 
no cárcere, segundo os amigos que 
lhe restam. Até retiraram meias 
de sua cela, para evitar tentativa 
de enforcamento. Indagada, a 
assessoria da Polícia Federal em 
Curitiba diz não ter informações 
sobre isso.

>> Kit obstrução
O depoimento de Palocci à Justi-
ça, ontem, mais parecia debate no 
Congresso. Entre a autorização 

Sérgio Lim
a/Poder360
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www.leroymerlin.com.br

 NATAL - RN - BR 101, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 10/12 ate 13/12/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

26/11 a 30/11 

Tudo o que você precisa para curtir seus momentos de lazer.
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festival do

de 10/12 a 13/12

R$ 23,90 
 cada  

TRELIÇA PARA JARDIM VERTICAL 
46cmx70cm, em plástico, na cor bege.   
CÓDIGO: 89120745
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Exclusividade  

Exclusividade  

Exclusividade  

R$ 79,90 
 cada  

CADEIRA
Mod. Miami Bistrot, 89cmx44cm,
em resina, na cor branca. Grosfillex.
Peso: 2,71kg
CÓDIGO: 85141644

R$ 369,90 
 cada  

ESPREGUIÇADEIRA DOBRÁVEL 
Mod. Maresia, 31cmx73cmx187cm, 
em resina, na cor branca. Naterial. 
Peso:11,7kg  
CÓDIGO: 87144680 

R$ 599,90 
 cada  

GRAMA SINTÉTICA ZANTE 
Rolo com 2mx5m, altura da grama 20mm.  
CÓDIGO: 89739125

R$ 109,90 
 cada  

REDE CASAL 
170cmx265cm, em algodão, 
na cor verde. Ramalho Têxtil. 
CÓDIGO: 89467840

R$ 159,90 
 cada  

OMBRELONE 
Mod. Bigrey, 200cm,  
diversas cores. Naterial. 
CÓDIGO: 89815656-89815642-
89815663-89815670-89815684

R$ 189,90 
 cada  

APARADOR DE GRAMA 1000W
Mod. AP1000T, 220V. Tramontina.
Certificação compulsória Inmetro - OCP nº 0034. 
Faixa de corte 28cm. 
CÓDIGO: 89679464

R$ 69,90 
 cada  

CONJUNTO DE TESOURA  
PARA PODA
Com 2 peças. Geolia.
CÓDIGO: 88533921

R$ 499,90 
 cada  

PISCINA INFLÁVEL
Mod. Easy Set, 305cmx76cm, 3.853 litros, 
redonda. Intex. 
Para até 5 pessoas. 
CÓDIGO: 89578713
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SAÚDE

Projeto Mulher 365 
realizou mais de 15 mil 
atendimentos em Natal

O Projeto Mulher 365 realizou 
durante este ano 15.743 mil 
atendimentos às mulheres em 
Natal. A iniciativa tem como objetivo 
intensificar o cuidado da saúde do 
público feminino. A ação foi criada 
a partir de um projeto de lei de 
autoria da vereadora Carla Dickson 
(PROS).

As ações do projeto acontecem 
uma vez ao mês, aos sábados, 
quando as Unidades Básicas de 
Saúde de Natal reservam o dia para 
atendimento de mulheres. Em 2018, 
foram 48 unidades de saúde da 
capital participam das ações. 

Para que as  interessadas 
possam ter acesso ao projeto a 
mulher deve comparecer a unidade 
mais próxima de sua residência, 
portando o cartão do SUS e um 
documento de identificação. As 
ações visam a prevenção do câncer 
de colo do útero, além de outras 
especificidades ofertadas para área 
de saúde.

A vereadora Carla Dickson 
ressalta que a quantidade de 
atendimentos realizados se 
resumem em vidas salvas. “A gente 
pode comemorar o alcance do 
projeto, isso para mim são vidas 
salvas”, declarou a vereadora.

A parlamentar conta que hoje 
o projeto é uma lei que assegura 
a permanência de um serviço 
importante para a sociedade. “Tudo 
que é projeto fica muito a bel prazer 
da gestão, que acaba junto com 
o mandato. Quando é lei não, as 
ações precisam ser cumpridas. O 
projeto começou com foco apenas 
na mulher, mas hoje é da família 
toda, do recém-nascido ao idoso 
são contemplados com a lei”, 
explicou Carla.

Ainda segundo ela, outro ponto 
central da lei é a vacinação de 
adolescentes contra o vírus HPV. “A 
intenção do Ministério da Saúde é 
promover um cordão de isolamento 
nessa turma de meninas de 9 a 14 
anos e meninos de 11 a 14, que 
não tiveram, teoricamente, contato 
sexual, pois é umas das principais 
vias de contato”, concluiu. l

Elpídio Júnior

Carla Dickson é autora do projeto

Violência eleva a procura por 
segurança eletrônica em Natal

PROTEÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Aumento dos indíces de criminalidade impulsionaram vendas de produtos 
de produtos como cerca elétrica, câmeras com acesso remoto e alarmes

Alarme, cerca elétrica e câmeras 
por todos os lados. Com o aumento 
dos casos de furtos e arrombamen-
tos a residências e estabelecimentos 
comerciais na capital potiguar, prin-
cipalmente durante a madrugada, 
a procura por segurança eletrônica 
privada vem crescendo a cada ano. A 
maioria dos interessados reconhece 
a fragilidade do Estado no combate 
e aposta cada vez mais na tecnologia 
para proteger seus patrimônios.

Segundo o diretor de uma em-
presa de vigilância privada em 
Natal, Robson Alves, os clientes 
estão optando pelo pacote eletrônico 
(cerca elétrica, câmeras com acesso 
remoto e alarmes). “Cada vez mais 
as famílias querem segurança em 
suas casas e uma excelente opção 
para segurança tem sido montar um 
sistema de monitoramento residen-
cial via internet. Os equipamentos 
são disponibilizados ao cliente por 
regime de comodato. Ficamos res-
ponsável por qualquer falha nesses 
equipamentos e acompanhamos 
qualquer sinistro que haja no esta-
belecimento”, explicou.

 A média do serviço pode variar 
de acordo com a quantidade de equi-
pamento utilizado na cobertura da 
área do imóvel, chegando a R$ 200 
mensais pela locação do sistema de 
segurança eletrônica. A empresa 
permanece 24h ativa para garantir 
o apoio técnico e operacional no caso 
de toque de alarme. Ao ser constata-
do alguma anormalidade, a Polícia 
Militar é acionada imediatamente.

Em outra empresa de segurança 

privada, um dos gestores responsá-
veis, Ricardo Roland Júnior, admitiu 
o crescimento na procura pelo servi-
ço, principalmente em estabeleci-
mentos comerciais. De acordo com 
ele, muitos clientes estão querendo 
a portaria remota, que permite o 
controle de acesso de visitantes e 
prestadores de serviços à distância 
por meio de uma central de monito-
ramento. 

Segundo a Associação Brasileira 
de Segurança Eletrônica (Abese), 
o mercado de segurança eletrônica 
projeta fechar o ano de 2018 com 
crescimento de 8%. Em 2017, o fa-
turamento total foi de mais de R$ 6 
bilhões. 

De acordo com a presidente da 
Abese, Selma Migliori, a violência 
é uma das principais preocupações 
do dia a dia dos cidadãos, o que tem 
levado a um crescimento na implan-

tação de sistemas eletrônicos de 
segurança, como controle de acesso, 
videomonitoramento e alarmes. “O 
mercado de segurança eletrônica 
continue a evoluir com uma média 
de crescimento de 8% ao ano”, refor-
ça.

 Ele espera que, em 2019, o fu-
turo governo Federal realize uma 
reforma tributária. A mudança po-
de reduzir custos e contribuir para 
que as empresas invistam mais em 
pesquisas e inovação. Além disso, a 
Abese defende uma maior integra-
ção entre as empresas de segurança 
privadas e os órgãos públicos de de-
fesa social. “Apostamos na união en-
tre segurança pública e privada para 
garantir a segurança primária dos 
cidadãos e temos a expectativa de 
que o novo governo tenha um olhar 
focado na importância desta aproxi-
mação", encerra Selma. l

Mercado de segurança eletrônica cresce em média 8% por ano no Brasil

OBRA

Falta de manutenção em passarelas 
prejudica pedestres nas Quintas

Sem barras de proteção e es-
trutura deteriorada, a passarela da 
Avenida Bernardo Vieira tornou– 
se uma ameaça para os pedestres. 
Moradores do bairro das Quintas, 
localizado na Zona Oeste de Natal, 
reclamam da situação alegando que 
desde a inauguração em 2008 ela 
nunca recebeu um processo de ma-
nutenção.

“Me sinto totalmente inseguro 
e desprotegido”, afirmou o produtor 
cultural, Alexandro França de Melo.  
Ele comenta ainda que muitos mora-
dores deixaram de usar a passarela 
e passaram a fazer a travessia pela 
via.

Segundo a Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana (STTU), a 
prefeitura por quatro vezes iniciou 

o processo licitatório para reparos e 
manutenção das estruturas, “mas 
não obtiveram sucesso no primeiro 
certame”. 

Diante deste cenárioa pasta está 
estudando uma nova alternativa de 
travessia segura e avaliando a pos-
sível retirada do equipamento desde 
que o custo benefício seja viável para 
o Município. l
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SEGUNDA (10/12)
- Camarote SKOL Beats - (Em frente ao Café São Braz, 2° Piso)

TERÇA (11/12)
- Camarote SKOL Beats (Em frente ao Café São Braz, 2° Piso)
- Vumbora e Vumbora Day - (Em frente a Centauro, 2°Piso)
- Siiiim! O Bloco do GD – (Próximo ao Gustto Restaurante, 2° Piso)

 QUARTA (12/12)
- Camarote SKOL Beats - (Em frente ao Café São Braz, 2° Piso)
- Vumbora e Vumbora Day – (Em frente a Centauro, 2°Piso)
- Ôbaiuno – (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Me abraça - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Vem com o Gigante - (Próximo ao Gustto Restaurante, 2° Piso)
- Siiim O Bloco do GD – (Próximo ao Gustto Restaurante, 2° Piso) 

QUINTA 13/12)
- Camarote SKOL Beats - (Em frente ao Café São Braz, 2° Piso)

- Vumbora e Vumbora Day - (Em frente a Centauro, 2°Piso)
- Ôbaiuno - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Me abraça - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Vem com o Gigante – (Próximo ao Gustto Restaurante, 2° Piso)
- Bicho - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Siiim o Bloco do GD - (Próximo ao Gustto Restaurante, 2° Piso)
- Psiiii - (Próximo ao Gustto Restaurante, 2° Piso)
- Coruja - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Largadinho - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)

 SEXTA (14/12)
- Camarote SKOL Beats (Em frente ao Café São Braz, 2° Piso)
- Vumbora e Vumbora Day - (Em frente a Centauro, 2°Piso)
- Ôbaiuno - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Me Abraça  - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Vem com o Gigante - (Próximo ao Gustto Restaurante, 2° Piso)
- Bicho - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Psiiii - (Próximo ao Gustto Restaurante, 2° Piso)

- Coruja - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Largadinho - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)

 SÁBADO (15/12)
- Camarote SKOL Beats - (Em frente ao Café São Braz, 2° Piso)
- Vumbora e Vumbora Day - (Em frente a Centauro, 2°Piso)
- Me abraça - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Bicho - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Psiiii - (Próximo ao Gustto Restaurante, 2° Piso)
- Coruja - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Largadinho - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)

DOMINGO (16/12)
- Camarote SKOL Beats - (Em frente ao Café São Braz, 2° Piso)
- Vumbora e Vumbora Day - (Em frente a Centauro, 2°Piso)
- Bicho - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)
- Psiiii - (Próximo ao Gustto Restaurante, 2° Piso)
- Coruja - (Em frente ao Café Havanna, 2°Piso)

CONFIRA A LISTA DOS LOCAIS PARA RETIRADA DOS ABADÁS:

Entrega de abadás do Carnatal 
começa hoje no Natal Shopping

FOLIA

Foliões devem levar o comprovante de compra e um documento com foto para receber o abadá oficial; 
micareta acontece em Natal entre os dias 13 a 16 de dezembro no largo do estádio Arena das Dunas

Os foliões que vão curtir o Car-
natal 2018 podem retirar os seus 
abadás para a maior micareta do 
planeta a partir desta segunda-feira, 
10 até o domingo, 16, no Natal Sho-
pping, no horário de funcionamento 
do shopping.

Os foliões que compraram na Cen-
tral do Carnatal devem levar o com-
provante de compra e um documento 

com foto para receber o seu abadá. 
Caso precise receber o abadá de um 
amigo ou parente, basta acessar o site 
do Carnatal (www.carnatal.com.br) e 
ver como fazer a devida procuração.

Já quem comprou no site Ingres-
so Rápido e EventBrite, a orientação 
é levar para a troca do abadá o vou-
cher de compra no site impresso e 
documento oficial com foto.

A turma das arquibancadas 
é uma atração à parte dentro do 
Carnatal e deixa a folia ainda mais 
bonita. Aqueles que vão aproveitar a 
folia com visão para os trios que pas-
sam no Corredor da Folia poderão 
trocar o ingresso pelo abadá a par-
tir da terça-feira, 11, na bilheteira 
do Carnatal, localizada na Avenida 
Prudente de Morais.

SAIBA MAIS
O evento acontece de 13 a 16 de 

dezembro no largo da Arena das Du-
nas. O percurso é de aproximadamen-
te 3 km, sendo 350 metros de Corredor 
da Folia, com arquibancadas e ala de 
camarotes. Os blocos passam duas ve-
zes no Corredor da Folia, dando duas 
voltas no percurso, representando 4h, 
em média, de desfile. l
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Já não é de hoje que se fala 
bastante sobre a crise de referências 
e modelos. Todo mundo precisa 
de um norte. Precisamos de 
espelhos. Faz parte do modelo 
de desenvolvimento humano se 
espelhar em alguém para tê-lo como 
referência e construir a partir daquele 
ponto. Esse é o problema, quem são 
as grandes referências do nosso 
tempo? 
Devemos ter esperança, sim, eu 
acredito. Existem, sim, pessoas 
de grandes resultados e com 
elas podemos extrair valiosos 
ensinamentos acelerando o nosso 
próprio avanço! 
Acredito que a primeira regra que 
devemos observar quando vamos 
procurar referências é a regra do 
“pilar”. Podemos olhar para a vida 
e pensar que tudo é uma coisa só, 
mas também podemos compreende 
que existem vários pilares - ou áreas 
que compõem o todo. Vou mencionar 
apenas 5, mas no Coaching 
Integralmente Sistêmico, trabalhamos 
11 pilares. Financeiro, profissional, 
emocional conjugal e filhos, esses 
são 5 dos 11 que são aperfeiçoados 
e desenvolvidos no processo. Veja, 
quando procuramos por referências 
de sucesso, ou seja, pessoas que 
têm os resultados que eu gostaria de 
ter, devo primeiro perguntar: vou me 
espelhar em quem para qual pilar? 
Deixe eu dar um exemplo. Se eu 
fosse buscar uma referência para o 
pilar profissional no mundo esportivo, 
escolheria Bernardinho do Vôlei, 
certamente ele tem muito a ensinar e 
eu muito a aprender. Se fosse buscar 
um modelo de inspiração para o pilar 
financeiro, talvez escolhece o Sílvio 
Santos. Se fosse escolher para o pilar 
profissional, uma excelente escolha 
seria o Paulo Vieira, presidente da 
FEBRACIS (Federação Brasileira 
de Coaching Integral Sistêmico). 
Inclusive ele estará em Natal para 
ministrar o curso Poder da Ação em 
Fevereiro. Para cada área da vida é 
fundamental encontrar referências 
que possam nos ajudar na trilha da 
vida, mas tomadas de decisões, nos 
momentos de dúvida. O que seria 
da ciência de hoje se não tivessem 
existido cientistas no passado 
construindo caminhos para nós.  
Será que não está faltando olhar para 
pessoas, que mesmo não sendo 
perfeitas, são pessoas fundamentais 
para te ensinar lições únicas? 
Quem você vai escolher pra te 
mostrar um caminho de muito 
aprendizado? 
 
Aprender com os outros é aprender 
de forma SMART!

CRISTIANO 
SETA

Instagram: @cristianoseta

Olhe para alguém 

Rede Favorito cresce 125% no 
RN em apenas um ano e meio 

Sinduscon aposta em um bom 
diálogo com o governo Fátima

MERCADO

CONSTRUÇÃO CIVIL

FD / Macaíba

Empresa do setor varejo adquiriu duas unidades da Rede Boa Esperança, 
de Parnamirim, e aposta no segmento de vendas por autoatendimento 

De quatro para nove lojas em 
menos de um e meio, um crescimen-
to de 125%, a rede de supermercados 
Favorito, nascido em Macaíba, fecha 
2018 sinalizando sobre como tirar 
proveito da crise econômica.

Depois de inaugurar alguns dos 
únicos terminais de autoatendimen-
to do mercado local, onde o cliente 
passa e paga suas compras sem a 
necessidade de um atendente, a em-
presa aproveitou o último ano para 
conquistar o selo GPTW, integrando 
o seleto ranking das melhores em-
presas do setor para se trabalhar.

Uma condição justa, já que com 
a expansão o Favorito saltou de 
700 paras 935 funcionários.Para o 
diretor comercial da rede, Vinícius 
Gama Segundo,o crescimento é um 
reflexo da família forte que toca o 
negócio. “Tanto as inovações apre-
sentadas pelo filho são bem aceitas 
como a experiência dos pais também 
é sempre bem-vinda”, diz ele.

Este ano, o Favorito deu mais 
um passo importante ao adquirir as 
duas lojas da Rede Boa Esperança, 

tradicional marca do varejo de Par-
namirim.

Segundo Vinícius Segundo, é 
sempre bom quando se pode fazer 
uma aquisição em que se pode her-
dar também uma clientela fiel. “A 
gente só precisa adequar o padrão e 
é o que pretendemos fazer em 2019”, 
acrescenta, sinalizando que o ano 
que está chegando será de co0ncre-

tização dos investimentos recentes.
Entrevistado da 94 FM, nesta sex-

ta-feira, 7, Vinícius diz que o segredo 
do sucesso da rede nos últimos é o foco 
no consumidor. Já sobre a concorrên-
cia direta com alguns pesos pesados do 
varejo, ele recorre aos ensinamentos 
do pai. “Ele diz que a concorrência é 
sempre boa para tirar a gente da zona 
de conforto”, conclui. l

Empresa saltou dos 700 paras 935 funcionários no último ano no RN

Reprodução / Fiern

O engenheiro Silvio Bezerra 
voltará à presidência do Sindicato 
da Indústria da Construção Civil 
(Sinduscon) do RN no início de 2019 
com a disposição de conciliar o setor 
produtivo com a nova administração 
da petista Fátima Bezerra, eleita go-
vernadora do Estado.

“Queremos todo o diálogo que 
pudermos manter com a futura go-
vernadora porque temos pressa para 
voltar a crescer e nenhuma disposi-
ção de alimentar problemas com um 
governo legitimamente eleito”, resu-
me o empresário.

Um dos pontos nevrálgicos des-
se posicionamento está na questão 
dos licenciamentos, bem resolvida 
durante o atual governo a partir 
da gestão bem avaliada pelos em-
presários de Rondinelli Oliveira na 

presidência do Idema, o Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente. “Foram 12 mil li-
cenciamentos concedidos em quatro 
anos”, ressalta. 

Deixando sempre claro a dispo-
sição de colaborar sem qualquer viés 
ideológico com o futuro governo de 
esquerda, Silvio Bezerra diz que Fá-

tima Bezerra, desde já, pode contar 
com a classe produtiva.

O empresário espera haja en-
tendimento entre o governo do RN 
e a futura gestão do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL). “Já chegamos ao 
fundo do poço e o desemprego pro-
duzido pela crise na construção civil 
é um recado claro de que não há ca-
minho alternativo fora da união. Até 
para produzir uma compensação 
necessária no relacionamento de um 
governo de esquerda com um gover-
no central claramente de direita é 
preciso separar o que deu e não deu 
certo na gestão Robinson”.

O raciocínio de Silvio é prag-
mático. “Estamos no mesmo barco 
e precisamos conduzi-lo juntos, com 
todos remando na mesma direção”, 
afirma. l

Silvio Bezerra, presidente do Sinduscon
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Claudia Raia perdeu a virgindade 
com o namorado da própria irmã

ELA ADMITE

Reprodução/ Instagram

Atriz casou pela terceira nesse sábado, 8, e não descarta a possibilidade de 
ter mais filhos; Ela reconhece profundo arrependimento da união com Frota

A atriz Claudia Raia revelou com 
quem perdeu a virgindade aos telespec-
tadores do Vídeo Show, na edição dessa 
quinta-feira, 6. Segundo a atriz, “foi com 
o namorado da minha irmã”. “Ele era 
bailarino, dançava comigo e eu me apai-
xonei. E ela nem dava muita bola para 
ele, namorava porque não tinha mais o 
que fazer”, explicou.

Apesar de falar abertamente sobre 
o tema, Raia demonstrou um certo arre-
pendimento: “Eu não faria isso de novo. 
Foi horrível com ela, mas foi maravilho-
so com ele”, brincou, segundo o blog do 
jornalista Amaury Junior, no ‘UOL’.

Nesse sábado, 8, a artista se casou 
com o também ator Jarbas Homem de 
Melo, com quem está junto há oito anos. 
A celebração aconteceu em uma igreja 
em Toledo, na Espanha. “Ele é o ter-
ceiro. Sou realizada. Três casamentos 
maravilhosos, com dois filhos lindos”, 
afirma. Cláudia revelou que não faria a mesma coisa com sua irmã: “Foi horrível”

NO INSTAGRAM

Marido de Patrícia 
Abravanel se declara 
para o filho Pedro 

O deputado potiguar Fábio 
Faria encantou os seus seguidores 
nas redes sociais na última sexta-
feira, 7, compartilhando foto do 
primogênito Pedro, de quatro anos. 
Na legenda, o deputado federal, 
filho do governador do Rio Grande 
do Norte, Robinson Faria (PSD) 
se declarou para o herdeiro. “Sou 
muito apaixonado por esse pitoco! 
Não é porque é meu filho, mas ele é 
muito especial, um irmão carinhoso, 
um amigo brincalhão e gosta de 
imitar igual ao pai!! Obrigada Deus”, 
escreveu ele.  Além de Pedro, Fábio 
e Patrícia Abravanel também são 
pais de Jane, de 11 meses, e estão 
esperando o terceiro filho. l

Reprodução / Instagram

Fábio e Pedro posam para foto
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“ A memória 
é uma ilha de 

edição”.

(Waly Salomão)

>> País sem memória. Há 
coisas que acontecem no Rio 
de Janeiro que só lembram 
Natal. A revista Época 
que está nas bancas traz 
matéria sobre a venda da 
casa do maestro Tom Jobim, 
situada no número 107 da 
Rua Barão da Torre, em 
Ipanema, que será demolida 
para dar lugar a um prédio 
de apartamentos. Foi lá que, 
entre muitas canções, Jobim 
concluiu o clássico Garota de 
Ipanema.

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos

“A Assembleia Geral 
proclama a presente 
Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 
como o ideal comum a 
ser atingido por todos 
os povos e todas as na-
ções, com o objetivo de 
que cada indivíduo e ca-
da órgão da sociedade, 
tendo sempre em mente 
esta Declaração, se es-
force, através do ensino 
e da educação, por pro-

mover o respeito a esses 
direitos e liberdades, e, 
pela adoção de medidas 
progressivas de caráter 
nacional e internacio-
nal, por assegurar o seu 
reconhecimento e a sua 
observância universal e 
efetiva, tanto entre os 
povos dos próprios es-
tados-membros, quanto 
entre os povos dos ter-
ritórios sob sua jurisdi-
ção”.

>> Presente de grego. O 
Natal em Natal vai ter um 
gostinho amargo no orçamento 
dos contribuintes e dos 
empreendimentos. O aumento 
do IPTU é um balde de água 
fria nas guloseimas da ceia 
natalina, em alguns casos a 
majoração atingiu percentuais 
estratosféricos. Jesus e Papai 
Noel juntos nada podem fazer.

>> Parem a farândula. 
Cada vez que um dos garotos 
do presidente Jair Bolsonaro 
se porta como mocorongo se 
estabelece um jangal em torno 
do governo que nem começou. Os 
meninos parecem querer dar na 
crista pelo fato do papai mandar 
no quartel improvisado em que 
vai se transformando a transição.

>> Que besteira. Já foi o 
tempo em que uma reportagem 
assinada pela grife britânica 
BBC era sinônimo de ineditismo 
e de um grande tema exclusivo. 
Foi ridículo ouvir a cantilena 
de Lula, batida e surrada, do 
perseguido, do preso político 
prejudicado pelo juiz Moro. 
Lula tá preso por bandidagem, 
babacas!

>> Ideologia. “Lidar com as 
pessoas exclusivamente a partir 
do seu filtro ideológico é pobreza 
de espírito. Ideologia é um 
conjunto de valores que cada um 
construiu para si. Valores são 
relativos. Uma ideologia imposta 
é a negação do humano que há 
em nós. Persuadir, convencer, 
sim, impor, nunca”. (François 
Silvestre)

>> Messi e o Rei. Em recente 
entrevista à Folha de S. Paulo, 
Pelé comparou Maradona e 
Messi, destacando deficiência do 
craque do Barcelona com jogadas 
aéreas e a perna direita. Na 
sexta-feira, o diário Marca, de 
Madrid, enumerou dezenas de 
gols e jogadas de Messi usando a 
cabeça e o pé direito.

Desde quando ordem de prisão, 
arbitrária, recupera honra 

perdida de uma instituição? 

(Mita Guimarães)

No retorno de Jesus vai ser um 
arrebatamento como a chegada 

do trailer de Vingadores. 

(Raphael Jones Castro)

As enquetes da mídia com 
objetivo politicamente correto 

estão dando tudo errado.

(Letícia M. Machado)

PICARDIA NAS REDES

10 de outubro de 1948

70 anos hoje

>> Vingadores. Sexta-feira passada sextou mesmo para os milhões de fãs 
dos super-heróis dos quadrinhos. Enquanto milhares de brasileiros curtiam 
o Comic Com Experience, em São Paulo, saiu o primeiro trailer do filme 
Vingadores 4, que tem de subtítulo Ultimato (end game). Um épico contra 
o poder de Thanos. Assista agora na capa do site O Galo Informa, www.
ogaloinforma.com.br.
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...do repórter do jornal O 
Estado de S. Paulo Fábio 
Serapião: “Coaf encontra 
transações suspeitas em conta 
de ex-motorista de Flávio 
Bolsonaro, que movimentou 
R$ 1,2 milhão  - uma das 
movimentações é um cheque 
para a esposa de Jair 
Bolsonaro, Michele”;
 
...do portal jurídico 
JOTA: “Após episódio 
envolvendo  Lewandowisk 
em desentendimento com 
passageiro, entidades soltaram 
nota de apoio ao ministro”; 

...do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso: “O 
presidente do STF tem 
razão: chegou a hora dos 
juízes deixarem de decidir 
sobre controvérsias propias 
do Congresso. Assim como   
cabe ao Executivo propor a 
agenda do país e submete-
la ao Congresso, que não 
se deve  omitir. Simples e 
sensatos princípios básicos da 
democracia”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> >> Democracia 
O Conselho Universitário da UFRN 
aprovou, na manhã da última sexta-
feira (7), resolução que regulamenta 
a liberdade de cátedra no âmbito da 
academia, proibindo qualquer tentativa 
de amordaçamento que visem limitar a 
liberdade de seus professores de expor 
livremente suas ideias.

>> Bom exemplo 
Falando na UFRN... 
A Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte foi considerada um bom 
exemplo dentro do programa Mais 
Médicos no Brasil, segundo publicou o 
jornal O Estado de São Paulo com base 
em dados do Ministério da Educação.  
Segundo a reportagem, a Escola 
Multicampi de Ciências Médicas da 
UFRN, em Caicó, implantou um sistema 
inédito, com três campus interligados  
em cidades distintas. “O modelo atrai 
candidatos de diferentes partes do pais”, 
ressalta o Estadão.

>> Ranking 
O trabalho do advogado potiguar 
Mateus Pereira ganhou destaque 
nacional. Ele é o único advogado do Rio 
Grande do Norte incluído no ranking 
de “Advogados Admirados”, da Revista 
Análise. Mateus Pereira integra o 
escritório Neves, De Rosso e Fonseca, 
que também obteve posições de destaque 
no ranking, elaborado pela publicação 
por meio de votação de lideranças da 
área jurídica em todo o país. Ficou em 
terceiro lugar na categoria Abrangente/
Cível e em quarto na categoria 
Abrangente/Consumidor, em São Paulo. 
Com sua unidade em São Paulo, o 
escritório emplacou ainda outros dois 
nomes na relação: Daniel Assumpção 
Neves e Carolina de Rosso. 
A Análise Editorial, responsável pela 
revista, chegou ao ranking após votação 
que avaliou mais de 1,8 mil escritórios e 
quase 5.000 advogados de todo o país.

>> Aprovadas 
Na última sexta-feira Ministério Público 
Federal (MPF) anunciou novo parecer 
sobre a prestação de contas eleitoral 
da deputada federal eleita Natália 
Bonavides: após analisar documentação 
apresentada pela candidatura, o MPF 
opinou pela aprovação da prestação de 
contas eleitorais. 
Sobre essa novo parecer, Natália 
comentou: “Após a análise dos 
documentos da nossa prestação de 
contas ficaria evidente a lisura das 
nossas contas e agora aguardamos a 
confirmação desse parecer e aprovação 
final pelo Tribunal”.

Desfile Chanel 
‘Pre-Fall’ 2018, 
em Nova York

Presidente da Sadef, 
potiguar Tercio Tinoco, 
recebendo na Câmara 

Federal o Prêmio Brasil 
Mais Inclusão 2018

Empresário Luciano Almeida, publicitária Melissa Cirne, jornalista 
Ulysses Freire e apresentador Leo Sousa prestigiando o show exclusivo 
de Vanessa da Mata no projeto Destino RioMar, ao lado de Artur 
Rebello e Denielly Halinski, superintendente e gerente de marketing do 
shopping

Lara Santiago usando 
brincos SD por Sheila 
Morais no Iate Clube

Divulgação Cedida

Assessoria

Canindé Soares
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O cantor Rodrigo Féla realizou 
na última sexta-feira, 7,  na casa 
noturna Kiss and Fly, na zona 
norte de São Paulo, o show de 

NOVELAS

HORÓSCOPO

O amor e a família continuam como grandes 
áreas de interesse dos arianos de forma geral. 
Isso deve acontecer mesmo que a carreira seja 
a verdadeira guia de navegação em sua vida .

Os librianos são conhecidos como um dos signos 
mais equilibrados do zodíaco. Sua capacidade 
de analisar uma situação considerando as mais 
diversas possiblidades é realmente notável.

Os taurinos entram agora em mais um de seus 
meses de equilíbrio. É preciso muita tenacidade para 
manter sua posição e dar conta de tudo o que é 
preciso ser feito em sua vida sem deixar nenhuma… 

Existem pontos chaves que podem decidir o rumo da 
sua vida nesse fim de ano. Não é como se houvesse 
apenas uma decisão ou um caminho a se seguir; o 
cosmos oferece múltiplas escolhas e cada… 

É verdade que a vida é feita de grandes ciclos onde 
passamos por muitas etapas e, um dos grandes 
propósitos disso, é para que possamos nos 
desenvolver por completo, sem ficarmos presos… 

Aparentemente, nada sofreu grandes 
transformações planetárias. A maioria dos seus 
planetas permanece ao Leste; sua primeira Casa 
do Ser continua forte.

A vida amorosa e profissional dos cancerianos já vem 
de uma situação de convergência há algum tempo. 
No último mês, a necessidade de equilíbrio entre 
essas duas grandes áreas esteve mais marcante… 

Desde o final de novembro e até o dia 21 
de dezembro, sua décima segunda Casa da 
Espiritualidade vem permanecendo muito 
forte. 

Os leoninos estão em mais um período de dedicação 
a vida pessoal e ao trabalho mais interno. É claro 
que a vida profissional, a carreira e as finanças ainda 
importam, mas não são elas que devem… 

Sua vida pessoal estará vivendo momentos de 
felicidade e tranquilidade em dezembro. Aquela 
Grande Quadratura que vem te assombrando desde 
setembro agora perde força, e favorece as relações… 

Os virginianos estão em um bom momento de 
suas vidas internas. O final deste ano parece 
especialmente voltado aos cuidados com o 
emocional e a felicidade do virginiano.

O amor pisciano é uma via de duas mãos 
esse mês. Você tende a estar muito feliz e com 
excelentes oportunidades, porém o amor não é sua 
maior prioridade, já que com tantos planetas…

Valentina manda Sampaio chamar Machado para prender Luz. Gabriel conta a Sóstenes sobre a conversa 
que teve com a mãe. Judith repreende Robério por tentar entrar na casa de Egídio. Valentina observa a 
passagem que leva até a fonte. Diana revela a Nicolau que faz caratê.

O SÉTIMO GUARDIÃO

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)

Cris sonha com Danilo e Hildegard. Felipe influencia Priscila a atrapalhar o namoro de Alain e Isabel. 
Jorge conta sobre o beijo e Cris se preocupa. Solange esconde as roupas de Emiliano no carro de 
Tavares. Emiliano percebe que suas roupas sumiram. 

ESPELHO DA VIDA

Agnese diz a Marocas que não tem nada contra ela, mas se recusa a contar quem está por trás 
do atentado contra sua vida. Lúcio diz a Livaldo que o documento que furtou da casa de Carmen 
atesta que a SamVita só existe graças a ele. 

O TEMPO NÃO PARA

Belo é agarrado por ex-miss 
bumbum durante show

BOA FORMA
Thiago Duran/Agnews

Belo é agarrado por ex-Miss Bumbum

Cantor se apresentou 
no lançamento do EP de 
Rodrigo Féla

lançamento de seu novo EP. Seu 
padrinho na música, Belo, tam-
bém subiu ao palco, levantando o 
público. 

Durante a parte do show em 
que Belo e Rodrigo cantavam jun-
tos, os dois forma surpreendidos 
pela ex-Miss Bumbum, Aline Uva, 
que subiu ao palco, dançou com 
Rodrigo e agarrou Belo, dano um 
beijo em seu pescoço.Mulher Filé, o 
ex-BBB Serginho e a ex-Miss Bum-
bum Erika Canela também estive-
ram presentes no show.  l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 7

MRC
UNIVERSAL

ISOLADARA
IMUNEACM

ACEMAEREA
ASIAPOR
SNOZMAR

VETAAPAGO
RIMAIEM
TOMINIMA
APAPON

ANILEEAT
ERASGIBI
JCUBOCC

PARALISADO

Estilo can-
tado por
duplas

caipiras

Designa a
pessoa

(pl.)
Irradiam
luz sobre

Carro de
lotações
(bras.)

Correia
para guiar

a mon-
taria

Setor su-
perlotado
em dele-
gacias

Mistura
de terra e

água

Relativo a
todo o
cosmo

Associa-
ção Cristã
de Moços

(sigla)

Carne
bovina de
assados

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Amoroso;
apaixo-

nado

Continen-
te em que
se locali-
za a China

Árvore
Nacional
brasileira

Ed Motta,
cantor

brasileiro
de soul

Estou
(bras.
pop.) 

Substân-
cia azul
corante

Comer,
em inglês

As quatro
primeiras
letras do
alfabeto

A menor
região do

Brasil

História
em qua-
drinhos
(bras.)

Épocas
históricas

Condição
do serviço
em meio
a greve

Forma 
geométri-
ca como a
do dado

200, em 
algaris-

mos
romanos

Solitária;
sozinha

Protegido 
por vacina

Não ligar
a (?) a:

ser indife-
rente

Sílaba de
"gosma"
Campeão 
duas vezes

Desligo
(a luz) 
Gosta

muito de

Habitat da
baleia

Garrafa
do boliche

Alimento
do esquilo

Irmão
do pai

Proíbe;
impede
Recurso

da poesia

Sul (abrev.)
É apre-
ciado no
perfume

Força (?)
Brasileira: 

a FAB
Para o

Chapa de
automóvel
Conversa

(pop.)

3/eat. 4/pino — veta. 5/placa. 6/mínima. 10/paralisado.
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PROCESSO: Nº 00410015.000318/2018-09

MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA COMISSÃO / SIN

Natal/RN, 05 de dezembro de 2018.
 

AVISO - LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 031/18

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, com sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa Nova, 
Natal/RN, torna público, que realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
menor preço, objetivando a contratação de empresa para CONCLUSÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA NA E.E. EDGAR BARBOSA EM CEARÁ-MIRIM, a qual se regerá pelas 
disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93, com as alterações posteriores. O recebimento e abertura 
dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no dia 27 de 
dezembro de 2018, às 11:00 (onze) horas, na Sala de Licitações, no endereço acima. O edital e 
anexos poderão ser examinados no endereço acima, das 8:30 às 12:00 horas de segunda a sexta 
feira. Já a sua aquisição será mediante apresentação da guia de depósito no valor de R$ 20,00 (vinte 
reais), no Banco do Brasil (001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN 
Arrecadação.

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

A G.M.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS Ltda Epp CNPJ: 05.003.936/0001-90, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS, para para extração de saibro, numa 
área de 47,6 (há), no Município de Caiçara do Norte/RN.

G.M.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS Ltda Epp
Requerente/Proprietária

PEDIDO  LICENÇA  SIMPLIFICADA

ESTRUTURAL INDUSTRIA CERAMICA EIRELE, CNPJ: 02.017.584/0001-33,  estabelecida 
na Chácara  Marina, na zona rural do município de São Gonçalo do Amaranto/RN, torna público 
que está requerendo junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte, a LS- LICENÇA SIMPLIFICADA, da atividade de Extração Mineral da 
substância argila.

JEFESSON BARBOSA COSTA - Proprietário
CPF: 422.871.624-53

J R R COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

J R R COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 07.114.802/0001-71 torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA) a Licença de Operação (LO) para um Posto Revendedor de Combus-
tíveis líquidos para Automotores, localizado na AVENIDA ANTONIO SEVERIANO DA CÂMARA, 
1721 CEP: 59.550-000 CENTRO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.

JOSE RONALDO DE MORAIS COSTA 
Sócio administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – Nº 2018-126.911/TEC/LS-0299

HOTEL FAZENDA PEDRA DA BOCA EIRELLI EPP – CNPJ 27.916.350/0001-59, torna pú-
blico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio grande do 
Norte – IDEMA, a Licença Simplificada nº 0299, com prazo de validade até 19.09.2024, em favor 
do empreendimento HOTEL FAZENDA PEDRA DA BOCA, localizado na ROD RN-269, s/n – Zona 
Rural – Passa e Fica/RN.

Manoel Lisboa Júnior
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SERGINALDO PINHEIRO DO NASCIMENTO, CNPJ: 31.050.207/0001-02 , torna público 
que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, para serviço de lavagem de veículos automotivos, troca 
de óleo e lubrificação em uma área total de 231,35m2, Localizado na Rua Olavo Feliciano, 215, 
Centro, São José do Mipibu/RN.

SERGINALDO PINHEIRO DO NASCIMENTO
PROPRIETÁRIO

LICENÇA AMBIENTAL

SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.997.322/0001-71 torna público, 
conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 04/10/2017, através 
do Processo Administrativo de licenciamento Nº SEMURB 025872/2017 a renovação da Licença 
Ambiental de Operação para o funcionamento de um Empreendimento Não Residencial, com área 
construída total de 805,15m²  em um terreno de 371,50m², situado na Av. Nilo Peçanha, 199, Pe-
trópolis, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

CONCESSÃO DE Licença de Regularização de Operação
(Nº2018-124276/TEC/LRO-0163)

VIX logística S/A, 32.681.371/0044-02, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização 
de Operação, com prazo de validade até 23/11/2020, em favor do empreendimento Transporte 
de Cargas Perigosas, localizada em Rua Manoel Batista Neto. 160, Alto do Sumaré, Mossoró/
RN.CEP 59633-715.

Joel Júnior Silva Barreto
Supervisor Operacional

INSTITUTO DE MAMA DE NATAL LTDA. - EPP
CNPJ/MF Nº 01.026.499/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Os sócios administradores FRANCISCO JAIR ALVES CAVALCANTE (CPF 024.445.964-98) e JADER RO-

DRIGUES GONÇALVES (CPF 356.991.674-04), na condição de administradores e sócios que representam 2/3 do 
capital social da sociedade INSTITUTO DE MAMA DE NATAL LTDA. - EPP (CNPJ/MF 01.026.499/0001-79), no 
uso da faculdade contida no Parágrafo 4º, Cláusula 5ª, da Consolidação do seu Contrato Social, realizada através 
do Aditivo nº 04, registrado perante a Jucern sob o despacho de nº 24200437003, em 23/08/2006, CONVOCAM os 
senhores SÓCIOS QUOTISTAS para a Assembléia Geral Extraordinária aprazada para o dia 21 de dezembro de 
2018, a ser realizada na sede da sociedade, situada na Rua Doutor Poty Nóbrega, 1946, Lagoa Nova, 12º andar, 
Sala 1207, Lagoa Nova, nesta cidade de Natal/RN, Brasil, às 11:00 horas, em primeira convocação, com o quorum 
de 2/3 (dois terços) dos associados em condição de voto, ou às 11:30 horas, em segunda convocação, com o 
quorum de metade mais um dos associados com direito a voto,  para a ordem do dia adiante estabelecida. Para 
instalação da Assembléia, poderão participar todos os quotistas, podendo se fazer representar por meio de instru-
mento público ou particular, com firma reconhecida, de procuração com poderes específicos. ORDEM DO DIA:

- Ratificar e Aprovar a classificação e forma de divisão de despesas inerentes à sociedade;
- Analisar e aprovar pedidos realizados pelos sócios da sociedade relacionados às respectivas participações 

nos resultados e repasses respectivos;
- Outros assuntos de interesse da sociedade.
Dê-se publicidade na forma da lei.

Natal/RN, 07 de dezembro de 2018.
Instituto de Mama de Natal Ltda. - EPP

Francisco Jair Alves Cavalcante e Jader Rodrigues Gonçalves
Sócios Administradores

LICENÇA DE OPERAÇÃO

ONE- OLIVEIRA NETO EMPREENDIMENTOS LTDA, ´´SEAWAY SHOPPING´´ inscrita 
no CNPJ nº 03.818.893/0001-75, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, 
que requereu à SEMURB, através do Processo Administrativo Nº 036494/2018-18, Licença 
de Operação de um (a) empreendimento comercial com área construída de 3203,37 m² em 
um terreno de 5200 m², situado na AV. Eng. Roberto freire nº 1962, Bairro Capim Macio de 
Natal-RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitações quaisquer es-
clarecimentos..

LICENÇA AMBIENTAL

INFORMAR LTDA, inscrito no CNPJ 03.178.155/0001-00, torna público, conforme a Re-
solução CONAMA No 237/97, que requereu à SEMURB em 03/12/2018, através do Processo 
Administrativo No 0000000.035763/2018-11, a Licença Ambiental de Operação para uma escola 
de educação infantil e ensino fundamental, com área construída de 487,39 m² em um terreno 
de 500m², situado na Av. Moema Tinôco da Cunha Lima, N° 1861, Conjunto Jardim Brasil CEP: 
59.133-090, Pajuçara, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação 
de quaisquer esclarecimentos.
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América fecha acordos de R$ 736 mil 
e liquida débitos trabalhistas no TRT

CONCILIAÇÃO

José Aldenir / Agora Imagens

Questões trabalhistas envolviam atletas, massagistas e outros empregados do clube; acordos foram 
fechados no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da Justiça do Trabalho do RN

O América  negociou todos os 
seus débitos referentes aos pro-
cessos em execução na Justiça do 
Trabalho, após conciliações que re-
sultaram num valor de R$ 736 mil. 
Os processos na fase de execução 
são aqueles em que já houve julga-
mento e se encontram em fase de 
cobrança. As questões trabalhistas 
envolviam atletas, massagistas e 
outros empregados do clube.

Entre os jogadores, destaca-
-se o ex-goleiro Fabiano, tido pela 
torcida como um dos responsáveis 
pelo acesso do clube à Série A do 
Campeonato Brasileiro. 

[O “Paredão”, como é conheci-
do, jogou no América entre 2005 a 
2008, em 2011 e 2012, atuando em 
mais de 130 partidas.

O goleiro, que encerrou sua 
carreira e mora em Natal, também 
participou dos acessos do clube 
rubro da Série C para a A (2005 e 

2006), do acesso à Série B (2011) 
e da conquista do Campeonato 
Potiguar (2012), após nove anos de 
jejum. 

Outro ex-jogador a entrar em 
acordo com o América foi o atacan-

te Gilmar, que defendeu o clube 
potiguar no ano de 2015, quando 
foi bicampeão estadual e neste ano 
jogou pelo Náutico-PE.

Os acordos foram fechados no 
Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos e Cidadania de Natal 
(Cejusc-Mar), sob a coordenação 
do juiz Michael Knabben. As ne-
gociações com o clube e os atletas 
começaram em março deste ano.

O juiz destacou o empenho 
da direção do América, “tratando 
com a seriedade devida os débitos 
trabalhistas e a Justiça do Tra-
balhista”, o que  demonstra “uma 
preocupação do clube em valorizar 
cada vez mais seus jogadores”. 

Depois de resolvido os pro-
blemas trabalhistas do clube da 
Avenida Rodrigues Alves, o juiz 
Michael Knabben agora está tra-
balhando para conciliar os proces-
sos do ABC, que também acumula 
muitas ações já transitadas em 
julgado. No entanto, ainda não se 
tem previsão sobre quando have-
rá um acordo geral envolvendo as 
ações do clube Alvinegro, vez que 
ainda estão em negociação.  l

Atual presidente do clube, Eduardo Rocha, trabalha para ajustar as finanças

INDEFINIÇÃO

Se recuperando de lesão, Rodrigo 
Carvalho negocia permanência no ABC

José Aldenir / Agora Imagens

Contratado no ano passado 
para ser o reserva imediato de 
Edson no ABC, o experiente golei-
ro Rodrigo Carvalho, de 34 anos, 
ainda não sabe se permanecerá no 
clube Alvinegro para a temporada 
de 2019. Se recuperando de uma 
lesão no ombro que necessitou de 
cirurgia, o arqueiro está treinando 
no clube e cumprindo as etapas do 
tratamento. Enquanto não estiver 
100% recuperado, não pode ser 
dispensado.

De acordo com a assessoria de 
imprensa do clube de Ponta Negra, 
ao passo em que treina com os dois 
goleiros já contratados para o ano 
que vem (Edson, que renovou, e 
Saulo, recém-chegado), ele negocia 
com a diretoria abecedista para 
saber se também continua no Alvi-
negro ou se será desligado tão logo 
esteja recuperado do problema no 
ombro.

Em 2018, Rodrigo Carvalho 

assumiu a titularidade no ABC du-
rante o segundo semestre depois 
que Edson se lesionou na região 
lombar. 

Ao todo, ele fez 15 jogos pelo 
clube, sendo 10 pelo Brasileirão, 
4 pela Copa do Nordeste e 1 pelo 

Campeonato Potiguar, tendo sido 
vazado 16 vezes. 

Após registrar a lesão no om-
bro, acabou perdendo o lugar no 
onze inicial para o jovem Igor 
Bohn, que terminou a temporada 
na condição de camisa 1 do ABC. l

Goleiro trata de cirurgia no ombro ao passo em que negocia com o Alvinegro

SEGUNDOS
EM QUINZE

América perde Armando 
Desessards para o Ceará
Contratado para gerir o futebol 
do América na temporada de 
2019, o diretor-executivo de 
futebol Armando Desessards 
comunicou na sexta-feira, 7, o seu 
desligamento do clube rubro. O 
gaúcho recebeu uma proposta do 
Ceará, time que atualmente disputa 
a primeira divisão do Campeonato 
Brasileiro, para coordenar o futebol 
profissional e as categorias de 
base. Desessards deixa o América 
com o trabalho ainda no início. Ele 
participou ativamente da montagem 
do até então curto elenco 
americano, mas dada a dimensão 
da proposta do futebol cearense, 
optou por mudar de rumo em 2019.

Canindé Pereira / América FC


