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TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

CONDENADO 05FÉ 10

Autor de ataques contra membros 
do MPRN responderá em liberdade

Festival Halleluya espera reunir 
80 mil em Natal a partir de sexta

Guilherme Wanderley foi condenado em 1ª instância a 
mais de 7 anos de prisão, em regime semiaberto, por 
tentativa de homicídio no dia 24 de março de 2017.

Em sua 9ª edição, o evento abrange públicos diferentes, 
trazendo uma programação diversificada com atividades, 
espaços e muita música.
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DECISÃO 04 REAJUSTE 05

Justiça confirma 
liminar e proíbe 
atual governo de 
antecipar royalties

Projeto na Câmara 
aumenta verba de 
gabinete em 22% 
para vereadores

Governo Robinson Faria esperava 
obter quase R$ 170 milhões com 
o empréstimo e pretendia pagar 
salários com o valor. Autorizada pela 
Assembleia Legislativa, a medida 
encontrou resistência do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas.

Se a medida for ratificada em segunda 
discussão, o que pode acontecer nesta 
quinta-feira, a partir de março de 2019 
cada um dos 29 gabinetes do Poder 
Legislativo municipal terá R$ 22 mil 
de verba mensal, contra os R$ 18 mil 
atuais.
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Bell Marques é a 
principal atração 
no 1º dia de folia
Cantor baiano arrastará foliões nesta quinta-feira com bloco
“Vumbora”. Noite ainda terá Gabriel Diniz e muito mais atrações.

CARNATAL 08 E 09

Elpídio Júnior / CMN

Aumento dos valores foi aprovado na terça-feira, 11, por unanimidade dos votos
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Beco sem saída

O governador Robinson Faria tem pouco mais de quinze dias para 
procurar outra alternativa para pagar o décimo terceiro salário 
remanescente ainda de 2017 dos servidores. Prestes a encerrar 

sua gestão no Estado, Robinson aguardava uma decisão favorável do 
Tribunal de Justiça para antecipar recursos de royalties da produção 
mineral junto ao Banco do Brasil. A transação, estimava o Governo, daria 
um fôlego de mais de R$ 160 milhões aos caixas da administração. A 
decisão desta quarta-feira sobre o assunto, entretanto, não foi a esperada 
por Robinson. O TJ impediu a antecipação dos royalties por entender 
que o empréstimo seria uma afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Com isso, o pagamento do 13° ficou comprometido.

>> Apoio. O deputado federal 
reeleito Fábio Faria (PSD) teve 
novo encontro com Jair Bolsonaro 
na terça-feira. Pelas redes sociais, 
o parlamentar potiguar registrou 
o contato com o presidente eleito e 
reiterou seu apoio ao novo governo. 
Fábio Faria disse que apoiará 
“qualquer projeto que for do interesse 
do Brasil”.

>> Predicados necessários. A 
bancada do PSDB na Câmara elogiou 
o presidente eleito Jair Bolsonaro 
pela escolha do tucano potiguar 
Rogério Marinho para comandar, a 
partir de 1° de janeiro, a Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia. Em 
nota, os parlamentares destacaram 
a atuação de Rogério como relator da 
reforma trabalhista e disseram que 
as alterações propostas pelo deputado 
para a CLT “permitiram que o País 
voltasse a gerar emprego e renda”. 
“Portanto, é um homem público 
que detém todos os predicados 
necessários para enfrentar, agora, 
outro desafio fundamental para o 
desenvolvimento brasileiro, que é a 
reforma da previdência”, escreveu a 
bancada.

>> Independente. O partido 
Solidariedade, que conseguiu eleger 
dois deputados estaduais no Rio 
Grande do Norte (Alysson Bezerra 
e Kelps Lima), comemorou nesta 
quarta-feira o crescimento político no 
Estado e aproveitou para sustentar 
a postura de independência que 
tem mantido nos últimos governos. 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Deve ser muito duro 
para a imprensa ter 

de engolir Bolsonaro”
Senador Magno Malta (PR-ES),

em discurso de despedida no
Senado nesta quarta-feira, 12

>> Assistência. A Câmara 
de Natal aprovou um projeto 
de lei de autoria da vereadora 
Eudiane Macedo (PTC, foto) 
que institui a isenção de 
tarifa de transporte coletivo 
público urbano de Natal às 
mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar que 
tenham boletim de ocorrência 
registrado na Delegacia da 
Mulher, enquanto durar o 
acompanhamento pelos centros 
especializados de atendimentos 
vinculados à Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas 
para as Mulheres. 

“Solidariedade é o único partido que 
cresceu sem precisar de cargos com 
Rosalba [Ciarlini] e Robinson [Faria]. 
O partido não pretende ocupar cargos 
na administração Fátima Bezerra”, 
assinalou a legenda, em publicação 
no Twitter.

>> Candidatíssimo. Nos 
bastidores, é dado como certo que 
o Solidariedade terá candidatura 
própria à Prefeitura do Natal 
em 2020. Reeleito este ano e, 
portanto, com mandato garantido 
na Assembleia até 2022, Kelps 
Lima deve disputar o cargo ao qual 
também concorreu em 2016, quando 
ficou em 2° lugar.

>> Mal-estar. Alguns petistas 
não entenderam bem porque a 
governadora eleita Fátima Bezerra 
indicou Virgínia Ferreira para 
a Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos. Reclamam que 
Virgínia é da “cozinha” do ex-prefeito 
de Natal Carlos Eduardo Alves, 
derrotado por Fátima no 2° turno 
para o Governo do Estado.

>> Incentivos. A Câmara dos 
Deputados aprovou um projeto de lei 
que prorroga a redução de imposto de 
renda para projetos desenvolvidos no 
Nordeste. No Rio Grande do Norte, 
entre 2013 e 2017, o número de 
empregos criados e mantidos pelas 
empresas beneficiadas no estado 
chegou a 39.112. Além disso, o Estado 
teve mais de R$ 4 bilhões investidos 
em recursos por meio desses 
incentivos fiscais, no mesmo período.

Elpídio Júnior / CMN

Jefferson Rudy / Agência Senado

BRASIL TRANSPARENTE

RN fica em 2° lugar 
em novo ranking de 
transparência da CGU

Anunciado nesta quarta-feira, 
12, pelo Ministério da Transparência 
e Controladoria Geral da União-
CGU, em evento comemorativo 
ao Dia Internacional Contra a 
Corrupção, o resultado da avaliação 
que mede o nível de transparência 
dos Estados e municípios brasileiros 
coloca o Rio Grande do Norte em 
segundo lugar no Nordeste.

Trata-se do indicador Escala 
Brasil Transparente, que esse ano 
inovou na metodologia de avaliação, 
apresentando uma “Avaliação 
360°”. A nova metodologia passou a 
contemplar não só a transparência 
passiva (disponibilização de 
informações públicas mediante 
solicitação), mas também a 
transparência ativa (informações já 
disponibilizadas através da internet).

Com a nova metodologia, o 
Estado obteve nota 8,8 e passou 
a figurar na 7º (sétima) colocação 
no ranking nacional e 2º (segundo) 
lugar a nível regional. l

José Aldenir / Agora RN

Estado recebeu nota 8,8 - 7° no País
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São Gonçalo divulga 
calendário para 2019
A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante divulgou nesta quarta-
feira, 12, o calendário de pagamento 
dos salários dos servidores no ano 
de 2019. A gestão de Paulo Emídio 
de Medeiros (PR) anunciou que 
depositará os salários até o último 
dia útil de cada mês. O décimo 
terceiro salário, por sua vez, deverá 
ser pago integralmente no dia 20 de 
dezembro de 2019.
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Rombo na previdência deve 
perdurar por mais dois anos

DÉFICIT

Seplan / Divulgação

Análise é do secretário de Planejamento e Finanças, Gustavo Nogueira, que 
afirma que Tesouro vai arrecar menos em 2018, apesar de alta nos gastos

Apontado como um dos princi-
pais problemas enfrentados na ad-
ministração pública do Rio Grande 
do Norte, o déficit previdenciário 
ainda será motivo de preocupação, no 
mínimo, pelos próximos anos. Essa 
é a avaliação do atual secretário es-
tadual de Planejamento e Finanças 
(Seplan), Gustavo Nogueira.

Em entrevista à 98 FM, Gustavo 
Nogueira comentou que o Tesouro 
Estadual arrecadará, em 2018, 3,5% 
a menos do que arrecadou em todo o 
ano de 2014. Em contrapartida, ele 
registra altas sucessivas nos custos 
com água, luz, combustível e salá-
rios no período. O titular da Seplan 
afirma que vários reajustes salariais 
foram concedidos na gestão anterior, 
mas que passaram a vigorar no go-
verno de Robinson Faria.

Nogueira lembrou a época em 
que foi titular do Planejamento no 
Governo da Paraíba e citou que a 

folha de pagamento daquele estado 
é quase R$ 1,5 bilhão menor por ano 
que a do Rio Grande do Norte, apesar 
de, lá, haver mais servidores.

O titular da Seplan comentou 
que, enquanto os poderes na Paraíba 
consomem em torno de 17% da recei-
ta líquida, no Rio Grande do Norte 

esse mesmo gasto é de 22%.
O secretário atribuiu esse “dreno” 

nas contas à transferência crescen-
te de recursos para a previdência. 
Nogueira ressaltou que há quatro 
inativos para cada servidor ativo, o 
que exige suplementação do Governo 
para quitar a folha. l

Para secretário, déficit é causado pelo fato de haver quatro inativos para cada ativo

AVALIAÇÃO

Com discurso do PT no governo, Estado 
não vai funcionar, diz Eduardo Passaia

Gerlane Lima / Nominuto

Membro do Partido Novo no Rio 
Grande do Norte, o consultor de em-
presas Eduardo Passaia recomen-
dou à governadora eleita, Fátima 
Bezerra, que não implemente o “dis-
curso do PT” em sua gestão. Passaia 
acredita que, se a petista fizer isso, o 
Estado “não vai funcionar”.

“Temos que entender o momento 
em que a ideologia encontra a re-
alidade, e isso vai acontecer no Rio 
Grande do Norte. Fátima, além de 
competência, vai precisar de sorte. 
Levando-se em conta os problemas 
do Executivo, se ela for implantar o 
discurso da esquerda e do PT no nos-
so governo, o nosso Estado não vai 
funcionar”, defendeu Passaia, em 
entrevista à Rádio 96FM.

O membro do Partido Novo 
avaliou como importante para o Rio 
Grande do Norte a convocação do 
deputado federal Rogério Marinho 
(PSDB) para compor a gestão do pre-
sidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) 

na condição de secretário especial 
de Previdêncai e Trabalho. Passaia 
crê que Bolsonaro tem se cercado de 
bons nomes. “Ele está se cercando 
de pessoas competentes. No tocante 
à economia, ele tem deixado para o 
Paulo Guedes resolver, e Guedes 

está colocando as pessoas certas nos 
lugares certos”, analisou. 

Passaia também é membro do 
movimento “Avança Nordeste”, um 
grupo que atua em cidades nordes-
tinas para promover encontros e pa-
lestras, trazendo em pauta questões 
liberais e conservadoras.

O consultor de empresas opi-
na que a chamada direita tem sido 
estigmatizada, e que é preciso en-
tender que, independentemente da 
visão política, todo extremismo gera 
autoritarismo.

“Tanto a direita quanto a es-
querda em seus extremos são auto-
ritários. Exemplos são Cuba, Coreia 
do Norte e Venezuela. Todos os ex-
tremos apontam para autoritarismo, 
e extremos em nenhum dos lados 
é válido para o momento em que o 
Brasil vive”, ressaltou.

Para Eduardo Passia, “as deci-
sões devem ser apartidárias e feitas 
pensando no melhor para o povo”. l

Para ele, “ideologia encontra realidade”

SEGUNDOS
EM QUINZE

MP processa George 
Soares e Rogério Marinho
O Ministério Público Eleitoral 
ingressou nesta quarta-feira com uma 
ação contra o prefeito de Carnaubais, 
Thiago Meira Mangabeira, o deputado 
federal não-reeleito Rogério Marinho 
(PSDB) e o deputado estadual 
reeleito George Soares (PR). O MP 
Eleitoral aponta a prática de abuso 
de poder político e conduta vedada 
em razão de reunião que o prefeito 
realizou, em prédio público, com 
servidores vinculados à Prefeitura 
de Carnaubais, antes e durante 
a campanha, para supostamente 
beneficiar os então candidatos. Se 
forem condenados, os envolvidos 
podem ser declarados inelegíveis, ter 
o diploma cassado mais multa.

José Aldenir / Agora RNEduardo Maia / ALRN

DECISÃO

TJ proíbe Estado de 
antecipar royalties; 
Governo avalia recorrer

O Pleno do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte 
rejeitou um recurso do Governo do 
Estado e reiterou decisão liminar 
da primeira instância que proíbe a 
gestão Robinson Faria de contratar 
empréstimo junto ao Banco do Brasil 
dando como garantia a obtenção 
de royalties da produção mineral 
(petróleo) em 2019.

O Governo esperava obter quase 
R$ 170 milhões com o empréstimo. 
Autorizada pela Assembleia 
Legislativa, a medida encontrou 
resistência do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas.

O procurador-geral do Estado, 
Francisco Wilkie Rebouças, informou 
que aguarda ser notificado da decisão 
para decidir se o governo irá recorrer. l

José Aldenir / Agora RN

Robinson esperava R$ 170 mi



5ATUALIDADESQUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br13.12.2018

Projeto na Câmara aumenta 
verba de gabinete em 22%

REAJUSTE

Elpídio Júnior / CMN

Se medida for aprovada, a partir de 2019 cada um dos 29 gabinetes do 
Legislativo vai ter R$ 22 mil de verba mensal, contra os R$ 18 mil atuais

Os vereadores de Natal aprova-
ram na última terça-feira, 11, em 
primeira discussão e à unanimidade, 
um projeto de autoria da Mesa Dire-
tora que aumenta em 22% o valor da 
cota para exercício parlamentar. Pa-
ra começar a valer, a medida precisa 
ser aprovada em segunda discussão, 
o que deve acontecer na sessão ordi-
nária desta quinta-feira, 13.

Se a medida for ratificada, a 
partir de março de 2019 cada um dos 
29 gabinetes do Poder Legislativo 
municipal terá R$ 22 mil de verba 
mensal, contra os R$ 18 mil atuais.

Segundo dados do Portal da 
Transparência da Câmara Munici-
pal de Natal, as despesas gerais da 
Casa já ultrapassaram os R$ 64 mi-
lhões até dezembro deste ano. Com 
o aumento da verba de gabinete, 
o impacto poderá ser de até R$ 1,3 

milhão a mais nos cofres públicos no 
ano de 2019.

De acordo com a medida, a 
valor da cota de gabinete para os 
vereadores não pode ultrapassar o 
limite de 75% das verbas indeniza-

tórias dos deputados estaduais. O 
texto regula os gastos que podem 
ser efetuados pelos vereadores, co-
mo o limite de 40% da cota para as 
despesas de divulgação parlamen-
tar. l

Despesas gerais da Casa já ultrapassaram os R$ 64 milhões até dezembro

JÚRI POPULAR

Autor de atentado contra promotores
é condenado a 7 anos, mas ficará solto

José Aldenir / Agora RN

O ex-servidor do Ministério Pú-
blico Estadual Guilherme Wander-
ley Lopes da Silva foi condenado à 
pena de sete anos, três meses e quin-
ze dias de reclusão, a ser cumprida 
inicialmente em regime semiaberto. 
Ele foi condenado pelo crime de ten-
tativa de homicídio praticada contra 
os promotores de Justiça Rinaldo 
Reis Lima, Wendell Beetoven Ribei-
ro Agra e Jovino Pereira da Costa 
Sobrinho em 24 de março do ano 
passado, na sede do MP Estadual, 
em Natal.

O Tribunal do Júri entendeu que 
Guilherme Wanderley é o agente cri-
minoso penalmente responsável por 
três homicídios tentados e qualifica-
dos (por dissimulação).

Para cada tentativa de homicí-
dio, Guilherme Wanderley foi con-
denado à pena-base de 14 anos de 
reclusão. Entretanto, sobre a pena 
incidiu a minorante da tentativa, 
bem como houve o reconhecimento 
de que o réu, ao tempo da ação, era 
semi-imputável, o que fez com que 

a pena de cada tentativa fosse esta-
belecida em dois anos, cinco meses 
e cinco dias. Com a soma das três 
penas privativas de liberdade, em 
razão do concurso material entre 
os crimes, o acusado foi condenado 
à pena de sete anos, três meses e 
quinze dias de reclusão no regime 
semiaberto.

Entretanto, o juiz revogou a 
prisão preventiva do acusado e con-
cedeu a ele o direito de aguardar em 
liberdade o trânsito em julgado da 
sentença, ao entendimento de que a 
custódia cautelar ora experimenta-
da é mais drástica para o estado de 
liberdade do acusado do que a execu-
ção da própria condenação. l

Guilherme Wanderley Lopes da Silva tentou matar promotores no ano passado

PROPOSTA

Fátima defende que 
novo governo adote 
Sistema de Segurança

A governadora eleita do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), defendeu nesta quarta-feira, 
12, em reunião com demais 
governadores eleitos e o ministro 
indicado da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, que o próximo 
governo implemente o Sistema 
Único de Segurança Pública e que 
recursos federais para a área não 
sejam contingenciados.

“É preciso garantir que os 
recursos do Fundo Nacional 
de Segurança Pública e do 
Fundo Penitenciário Nacional 
sejam descontingenciados e 
desburocratizados. Precisamos de 
orçamento e financiamento”, disse. l

Agência Brasil / Arquivo

Governadora durante reunião

Twitter / Reprodução

SEGUNDOS
EM QUINZE

Raiva em morcegos sobe 
acima da média no Estado
Os casos positivos de raiva em 
morcegos continuam aumentando 
acima da média dos últimos cinco 
anos no Rio Grande do Norte. 
Este ano, já foram diagnosticados 
laboratorialmente 40 animais raivosos 
em 21 municípios. Destes, 33 eram 
morcegos. O alerta é do Programa 
de Controle da Raiva da Secretaria 
de Estado da Saúde Pública (Sesap), 
que está orientando os municípios a 
fazerem o monitoramento dos casos 
e convida a população para ficar 
mais atenta às formas de prevenção 
da doença. De acordo com o Mapa 
de Prevalência da Raiva, com dados 
de janeiro até novembro de 2018, 
o município de Natal com 9 casos 
registrou o maior número de casos de 
raiva em morcego.
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Justiça “jabuticaba” custa 
R$ 5,5 bilhões ao País

A diplomação do presidente eleito, nesta segunda (10), 
encerrando o ciclo eleitoral de 2018, deveria marcar também 
a dissolução do órgão público que organizou a disputa, como 

acontece em todo o mundo que respeita o sacrifício do pagador de 
impostos. Não é o caso do Brasil, onde o órgão criado para organizar 
eleição ganhou caráter permanente e o nome de “Justiça Eleitoral”. 
Essa invenção jabuticaba custa R$5,5 bilhões anuais e sustenta 
35.371 servidores até em ano sem eleição.

>> Era provisório, mas...
O caráter provisório do TSE fica 
claro: são 3 ministros do STF, 2 do 
STJ e 2 da advocacia. Mas acabou 
perpetuado pelos fabulosos cargos.

>> Palácio espelhado
Na Brasília carente de hospitais, 
a sede do TSE custou quase meio 
bilhão de reais, onde 7 ministros 
trabalham às terças e quintas. À 
noite.

>> Ninguém merece
No ano sem eleição de 2019, os 
salários da Justiça Eleitoral custarão 
ao cidadão brasileiro mais de R$5 
bilhões, 89,8% dos gastos totais.

>> Latifúndio espelhado
Ministro do TSE tem o próprio 
gabinete no tribunal de origem 
ou na sua banca. Mas na sede do 
TSE tem outro, de 150 metros 
quadrados.

>> Sábado é com s
Prefeito de Grossos (RN), 
Raimundo Pereira tropeçava 
no português como o presidente 
Lula o atropela, hoje. Um belo 
dia, ele pediu à secretária que 
convocasse para uma sexta-feira 
uma sessão extraordinária da 
Câmara Municipal, mas mudou 
de idéia depois de uma pergunta 
da moça:
- Prefeito, sexta é com “x” ou com “s”?
- Sei lá!... Marque para sábado!

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ São Paulo 

chamou o 
Meirelles. 

E ele aceitou”
Governador eleito João Dória, 

faz alusão ao slogan de 
campanha “chama o Meirelles” 

>> Não é o que parece
O deputado Júlio Delgado (PS-
B-MG), de oposição a Bolsonaro, 
conhece Carlos Alberto dos Santos 
Cruz, futuro ministro de Governo, 
desde quando o general serviu em 
Juiz de Fora. “É hábil negociador”, 
diz. Prefere lidar com a ele a ou-
tros políticos citados para o cargo. 

>> Quadrilha pragmática
O ex-ministro Antonio Palocci 
contou à Justiça Eleitoral que no 
governo Lula havia os “programá-
ticos” (ele próprio, Genoino, Luiz 
Gushiken). E também os “prag-
máticos”: José Dirceu, Top-Top 
Garcia, Dilma e, claro, Lula, que 
se revelaria o chefe da quadrilha 
mais pragmática da História.

>> Ministério da Justiça faz 
licitação de última hora
O Ministério da Justiça fará 
licitação de última hora nesta 
quarta (12), a 20 dias da posse do 
novo governo, a fim de contratar 
empresa para prestar serviços 
de assessoria de imprensa. A 
iniciativa parece pretender impor 
a vencedora ao futuro ministro 
Sérgio Moro. O pregão eletrônico 
nº 18/2018 prevê contrato de quase 
R$6 milhões. Custo bem maior 
que o de redações de importantes 
veículos de comunicação.

>> Impugnação
A Associação Brasileiras de Agên-
cias de Comunicação (Abracom) 
tentou impugnar a estranha a 
licitação. Em vão.

>> Novidade
Só para aumentar a desconfiança, 
o Ministério da Justiça disse que 
não existe contrato em vigor para 
os serviços que serão licitados.

>> Fim de ano é a época
Após denúncias do site Diário do 
Poder em novembro, duas licita-
ções milionárias (Caixa e outra do 
Banco do Brasil) foram suspensas.

>> Coisa muito estranha
Uma fábrica de cimento de Ser-
gipe com suas jazidas, avaliadas 
em R$1 bilhão e 95 milhões, foi 
colocada pela 9ª Vara do Trabalho 
de Aracaju, para ser leiloada 
no dia segunda (17) por R$ 200 
milhões.

>> Novo líder na frente
O deputado Alceu Moreira 
(MDB-RS) vai presidir a Frente 
Agropecuária em 2019. É a maior 
e mais influente do Congresso, 
com mais de 200 deputados e 
senadores. Também disputará a 
presidência da Câmara.

gsnegreiros@hotmail.com

GUSTAVO NEGREIROS

Quando Guilherme Wanderley 
atentou contra a vida de Rinaldo, 
Jovino e Wendel, ele foi muito 
além de tentar tirar a vida covarde-
mente dos três membros do Minis-
tério Público. Guilherme atentou 
contra a democracia, o Estado de 

O crime compensa 
Direito, a liberdade e o próprio Mi-
nistério Público, instituição da qual 
ele era servidor. 

Rinaldo, Jovino e Wendel es-
tavam trabalhando, exercendo 
o ofício, quando foram atacados 
sem direito à defesa. Esse ato vil, 

monstruoso atinge todas as insti-
tuições, o funcionalismo público e 
até a urbanidade que devemos ter 
um com o outro.

Guilherme perdeu o emprego, 
foi condenado a 7 anos e 3 meses 
de reclusão, em regime semiaber-
to. Mas... com a fixação da pena, 
com 1/6 de cumprimento, já tem 
a progressão, ou seja, Guilherme 
está no regime aberto. Sua pre-
ventiva já caiu e ele em tese está 
livre, leve e solto para recorrer em 
liberdade. 

A própria sentença tem proble-
mas. A sentença do juiz Geomar Bri-
to Medeiros, é a chamada sentença 
control “V” control “C”, hunrum. No 
meio do nada, aparece o nome de 
um tal de Luiz Eduardo. Quem é 

Luiz Eduardo no jogo do bicho?
Ao mesmo tempo, que mesmo 

sendo uma instituição importan-
tíssima, com relevantes serviços 
para a moralização do Brasil, o 
MP, na verdade seus membros, 
tem comportamento arrogante e 
prepotente.

A prova, o sujeito tendo aten-
tado contra vida de 3 promotores, 
ainda assim, o placar foi 4x3, algo 
impensável. Quase que ganhava 
a liberdade. Mesmo com esse ato 
monstruoso. 

O MP está em processo de au-
tofagia, que acaba encobrindo seu 
grande trabalho. Mas isso pouca 
importa em relação ao absurdo 
cometido por Guilherme. Para ele 
o crime compensa.

Facebook/Reprodução
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ALTERAÇÃO

Trânsito e operação do transporte público passarão 
por mudanças devido às atividades do Carnatal

José Aldenir / Agora RN

O Carnatal 2018 vai alterar o 
trânsito na região de Lagoa Nova, 
na zona Sul de Natal. A operação 
fechará parte da Avenida Lima e 
Silva, no trecho entre o Viaduto 
Estaiado e a BR-101 Sul, apenas 
no sentido BR-101. Também se-
rá fechada a Avenida  Romualdo 
Galvão a partir da Avenida Mi-
guel Castro. Nesta quinta-feira 
e sexta-feira, a interdição começa 
às 16h. Já no sábado e domingo, 
as vias serão fechadas uma hora 
mais cedo, às 15h.

Segundo a STTU, a linha 
08 (Redinha) muda de itinerá-
rio apenas no sentido Mirassol 

a partir da Avenida Amintas 
Barros, deixando de entrar na 
Prudente de Morais e seguindo 
direto na Amintas Barros até a 
Avenida Salgado Filho. A linha 
31 (Felipe Camarão) muda de iti-
nerário apenas no sentido Piran-
gi a partir da Cap.-Mor Gouveia, 
entrando na Rua São José, Rua 
Raimundo Chaves. Por sua vez, 
as linhas 33 (Planalto) e 44 (Ci-
dade Satélite) vão mudar apenas 
a partir da Prudente de Morais, 
entrando na avenida Miguel Cas-
tro, Rua São José, Av. Amintas 
Barros, Av. Sen. Salgado Filho. 
As linhas 33A (Planalto) e 39 

(Cidade Nova) vão entrar na 
Amintas Barros e desviar pela 
Salgado Filho, de onde seguem 
normalmente.

Por fim, a linha 599 (Lenin-
grado/Guarapes/Mirassol, via 
Av. Cap.-Mor Gouveia) muda de 
itinerário apenas no sentido Mi-
rassol a partir da Av. Cap.-Mor 
Gouveia, entrando na Rua São 
José, Rua Raimundo Chaves e 
chega a Marginal da BR-101, da 
onde segue normalmente.

Em caso de dúvidas os usuários 
podem ligar para o Alô STTU – no 
telefone 156 – ou perguntar pelo 
Twitter oficial, o @156Natal. l Entorno da Arena terá mudanças

Folia vai tomar conta de Natal até o 
próximo domingo; confira as atrações

MICARETA

José Aldenir / Agora RN

Carnatal chega a mais uma edição com expectativa de grande público e trazendo grandes atrações 
nacionais a partir de hoje até o dia 16; abertura terá o baiano Bell Marques e o sertanejo Pedro Lucas  

Acabou a espera. Começa hoje 
mais uma edição do Carnatal, even-
to que acontece desde 1991 e já se 
tornou uma tradição no calendário 
de festas não só no Rio Grande do 
Norte como também conquistou pú-
blico em outros estados e países que 
chegam a Natal para curtir a folia 
durante os quatro dias.

Ao longo dos anos, houve mu-
danças de local, de público, mas na-
da disso interferiu para o crescimen-
to do Carnatal que, além de grande 
público, reúne as principais atrações 
do cenário nacional no axé e também 
do forró. Afinal, é uma festa para to-
dos os públicos e ritmos.

Para este ano, serão 11 blocos 
que vão passar pelo corredor da fo-
lia montado no largo da Arena das 
Dunas. São eles: Me Abraça (Durval 
Lelys), Bicho (Ricardo Chaves), Vem 
com o Gigante (Léo Santana), Lar-
gadinho (Cláudia Leitte), Vumbora 
(Bell Marques), Burro Elétrico (Or-

questra de Frevo do Magão), Coruja 
(Ivete Sangalo), Bloco do Psi (Psiri-
co), Ôbaiuno (Saulo Fernandes), Sii-
im (Gabriel Diniz), e Vumbora Day 
(Rafa e Pipo Marques).

Os foliões podem retirar os seus 
abadás para o Carnatal no Natal 

Shopping, durante o horário de fun-
cionamento do shopping.

Nesta quinta-feira, 13, o Pran-
chão Skol deu lugar a Estação Skol, 
espaço democrático onde todos os 
foliões vão poder curtir a shows de 
artistas dos mais variados estilos, 

começando com o show do Pedro 
Luccas. 

No Camarote Skol Beats, no 
largo da Arena das Dunas, o músi-
co baiano Léo Santana vai colocar 
todo mundo para dançar ao som do 
melhor pagode baiano. E ainda tem 
a dupla de DJs JetLag agitando as 
pic-ups do camarote. l

Festa terá 11 blocos ao longo dos quatro dias de festa na Arena das Dunas

COMO INSTALAR O 
ALERTA CIDADÃO: 

Quinta-feira (13/12)
Abertura dos portões: 17h 
18h PALCO UBER (na concentração)
18h30  SIIM O BLOCO DO GD - Gabriel 
Diniz
19h  BURRO ELÉTRICO - Bloco do Magão
19H30  VUMBORA - Bell Marques
              VUMBORA 3ª VOLTA - Rafa e Pipo 
Marques
              ESTAÇÃO SKOL - Pedro Lucas
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Foliões do Carnatal terão 
transporte fácil com a Uber

MOBILIDADE

Cedida

Gerente de Comunicação da Uber para as regiões Norte e Nordeste, Atalija 
Nunes, destacou que haverá grande oferta de transporte para os foliões

Quem participar da 28ª edição 
do Carnatal não terá de se preocu-
par caso queira beber à vontade. Isso 
porque a gerente de Comunicação da 
Uber para as regiões Norte e Nor-
deste, Atalija Nunes, destacou que 
haverá grande oferta de transporte 
para os foliões do maior carnaval fora 
de época do País e eles estarão loca-
lizados em dois pontos estratégicos: 
na marginal da avenida Prudente de 
Moraes e no entorno do Sebrae. Con-
fira a entrevista:

AGORA JORNAL: Como será o 
trabalho da Uber neste Carnatal?

ATALIJA NUNES: A Uber vai 
disponibilizar dois pontos de encon-
tro, nas imediações do evento, a fim 
de ajudar no embarque e desembar-
que de quem optar por deixar o carro 
em casa para ir e voltar da festa com 
o aplicativo, sem se preocupar em 
misturar álcool e direção. Os pontos 
estarão localizados no Sebrae, na 
avenida Lima e Silva, 76, e no Posto 
30 de Setembro, na Marginal da Pru-
dente de Morais, 5050. Além disso, 
teremos palco exclusivo, que vai con-
tar com shows de artistas regionais, 
como Robson Paiva, Vivi Nascimen-
to, Ditambor, entre outros. Teremos 
também distribuição de cupons de 
desconto.

AJ: É a primeira vez que a em-
presa participa do Carnatal?

AN: Esse é o terceiro ano que 
a Uber participa do Carnatal, mas 
nunca fizemos uma ação tão grande. 
Em 2018, nosso palco será cenográfi-
co, em formato de trio elétrico, e te-
remos uma programação muito mais 
completa. Além disso, estamos inten-
sificando nossa sinalização dentro e 
no entorno do corredor da folia para 
orientar melhor quem estiver saindo 
da festa e se preparando para pedir 
seu Uber para voltar pra casa.

AJ: Caso sim, o que a moti-
vou?

AN: O Carnatal é, sem dúvida, 
um dos eventos mais queridos e tra-
dicionais do calendário potiguar. Já 
são 28 anos de folia e, logo que a Uber 
chegou em Natal, no ano de 2016, nós 
sabíamos que não poderíamos ficar 
de fora dessa. Para nós, é um orgu-
lho apoiar essa festa que faz parte da 
história de muitos natalenses, além 
dos milhares de turistas que desem-
barcam todos os anos na cidade para 
curtir o evento, e oferecer uma opção 
de mobilidade simples, prática e aces-
sível para facilitar no deslocamento 
dos foliões.   

AJ: Qual a expectativa para 
festa deste ano?

AN: A expectativa não poderia 
ser melhor: estamos preparando uma 
estrutura e uma operação especial 
para garantir que os foliões terão 
uma volta para casa tranquila.

AJ: Qual a melhor forma 
para orientar o folião a usar o 
aplicativo e não colocar sua vi-
da em risco, caso beba durante 
a festa?

AN: Sabemos que, em uma festa 
como o Carnatal, muitos foliões que-

rem extravasar. E uma maneira de 
fazer isso é consumindo bebidas al-
cóolicas. A orientação que nós damos 
é: extravase, mas com moderação e 
deixando o carro em casa. Misturar 
bebida e direção, além de resultar em 
multas pesadas, pode colocar em ris-
co a sua vida e de outras pessoas. O 
aplicativo da Uber oferece uma opção 
confiável e acessível para qualquer 
pessoa voltar para casa com tranqui-
lidade. Ao toque de um botão, é pos-
sível conseguir um carro, a qualquer 
hora. E para quem tem aparelhos An-
droids mais antigos, que encontram 
dificuldade em rodar o nosso app, 
agora é possível baixar o Uber Lite, 
uma versão mais leve do aplicativo. 
O novo aplicativo está disponível na 
Play Store.

AJ: Haverá algum código pro-
mocional?

AN: Vamos fazer uma distribui-
ção de códigos promocionais no nosso 
palco, que estará montado na concen-
tração da folia. Quem aparecer por 
lá para curtir as atrações pode dar a 
sorte de volta para casa com um su-
per desconto. l

Atalija Nunes explica que Uber terá palco exclusivo na festa que começa hoje

AO VIVO

Band Natal terá 15 
horas de transmissão 
durante os quatro dias

A TV Band Natal fará uma 
transmissão que marcará a história 
do Carnatal. Na semana passada, 
a emissora estreou a prévia do 
evento, com o programa De Olho 
na Folia. A edição 2018 começou 
a ir ao ar no dia 3 deste mês com 
um formato inovador, no jardim da 
emissora, e em horário nobre, às 
21h, revolucionando o formato na 
televisão potiguar.

A apresentadora Juliana Celli, 
o radialista Betinho e os repórteres 
irão receber a cantora Mari Antunes, 
do Babado Novo, para compor o 
time de peso que conduzirá as mais 
de 15 horas de transmissão ao vivo.

Com imagens em HD e o 
melhor áudio entre as emissoras que 
cobrem a folia, a Band ainda conta 
com um extra para a transmissão 
desse ano. A emissora adquiriu 
uma unidade móvel equipada para 
grandes coberturas e que irá atender 
as praças instaladas no Nordeste. 
O equipamento garantirá mais 
segurança à transmissão.

TV Band / Divulgação

Juliana Celli comanda a atração

TV Band / Divulgação

TV Band / Divulgação

Programa será exibido diariamente

Todos os dias haverá convidados
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Festival Halleluya Natal espera reunir 
80 mil pessoas na edição deste ano

FÉ

Reprodução / Festival Halleluya

Evento abrange públicos diferentes e uma programação diversificada com muita música e atividades 
esportivas; evento inicia a partir desta sexta-feira, 14, e segue até domingo, 16, no Anfiteatro da UFRN

Além do Carnatal, outra festivi-
dade movimenta simultaneamente 
a capital potiguar no final de se-
mana: o Festival Halleluya Natal. 
O evento espera reunir cerca de 80 
mil pessoas nos três dias de evento, 
que se inicia nesta sexta-feira, 14, e 
segue até o domingo, 16, no Anfitea-
tro da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). A entrada 
é gratuita.

Em sua 9ª edição, o evento 
abrange públicos diferentes, trazen-
do uma programação diversificada 
com atividades, espaços e muita 
música. 

Entre as atrações deste ano, es-
tá a banda de rock católico, Rosa de 
Saron, que se apresentará na sexta-
-feira, 14. Ainda na mesma noite, o 
cantor Thiago Brado e a banda JP2 
sobem ao palco com ritmos de pop e 
reggae.

O cantor Naldo José agita o pú-
blico no sábado, 15, com ritmo de 
forró e a banda Missionário Shalom 

também fará presença. Além destes, 
Ana Gabriela é outra atração da noi-
te, juntamente com o cantor Cosme 
e a banda de sertanejo universitário, 
Ecoar.

No último dia de celebração, no 
domingo, 16, a atração fica por conta 

da Irmã Kelly Patrícia e a cantora 
Eliana Ribeiro. Também terá o forró 
da banda Obra Nova e o swing do 
LouvoGod.

O diretor geral do evento, Kleber 
Marinho, conta que o festival traz 
um sentimento em falta atualmen-

te. “O Festival Halleluya fomenta a 
paz na cidade de Natal, é mais que 
uma festa, é um evento que traz esse 
valor tão necessário nos dias atuais”, 
declarou Kleber. Ele destacou ainda 
o crescimento do Festival nos últi-
mos anos e a expectativa de atrair 
ainda mais pessoas nesta edição.

Além dos shows que acontecem 
no palco principal, outros espaços 
também estão sendo preparados 
para receber os participantes. Entre 
eles está o Halleluya Kids, voltado 
para crianças entre 5 e 10 anos; o 
Espaço Adventure onde acontecem 
competições de skate, patins e BMX; 
além das batalhas de DJ’s durante 
as noites de evento.

O Festival Halleluya também 
está arrecadando materiais espor-
tivos e escolares, para promoção de 
ações de incentivo à cultura e ao es-
porte. A iniciativa consiste em aulas 
de esporte e acompanhamento pe-
dagógico para crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade social. l

Festival Halleluya também terá espaço para competições de skate e patins

TRANSPORTE

Motoristas de aplicativos protestam 
contra regulamentação da categoria

Reprodução / Agora Imagens

Motoristas dos aplicativos de 
transporte individual de passagei-
ros, como Uber e 99 Taxi, realizaram 
protesto nesta quarta-feira, 12, em 
Natal. Os prestadores de serviço são 
contra um projeto de lei que promete 
regulamentar a atuação deles nas 
ruas da capital potiguar.

A manifestação aconteceu no 
cruzamento das avenidas Campos 
Sales e Jundiaí, no bairro do Tirol, 
em frente à Câmara Municipal de 
Natal. Na última segunda-feira, 10, 
o mesmo local foi palco de um protes-
to promovido por taxistas, que tam-
bém são contrários ao projeto que re-
gulamenta o serviço dos aplicativos.

Segundo Evandro Henrique Ro-
que, presidente da Associação dos 
Motoristas Autônomos Por Aplicati-
vo do Rio Grande do Norte (AMAPP), 
o projeto apresentado pelo vereador 
Sandro Pimentel restringe a atua-

ção do serviço de transporte. “Somos 
contrários às regras que reduzem o 
número de trabalhadores”, diz.

De acordo com a categoria, o 
projeto de lei traz regras como a 
obrigação de o prestador de serviço 
ter domicílio fixo em Natal e de que 
o veículo também seja registrado na 
capital potiguar. Evandro Henrique 
defende que a regulamentação será 
benéfica para a Natal. Com regras 

mais definidas, o Município terá co-
mo obter recursos através da tribu-
tação do serviço. A primeira fonte de 
recursos é com relação a taxa chama 
de “preço público sobre viagem”, que 
retira 1% do valor do percurso. Além 
disso, os motoristas terão de recolher 
o ISS(Imposto Sobre Serviço).

Segundo a AMAPP, o segmento 
de transporte por aplicativos regis-
tra mais de 7 mil motorista em todo 
o Rio Grande do Norte. 

O presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara 
de Natal, o vereador Felipe Alves 
(MDB) informou que o projeto só 
entrará na pauta de discussões em 
2019. 

A partir de janeiro do próximo 
ano, o vereador Kleber Fernandes 
(PDT) vai assumir a coautoria da lei, 
quando Sandro Pimentel assumirá 
mandato de deputado estadual. l

Motoristas protestam em Natal

MÚSICA

Fest Bossa e Jazz 
começa nesta quinta-
feira em Pipa

Um dos maiores festivais de 
jazz do Norte e Nordeste tem início 
nesta quinta-feira com atrações 
locais, nacionais e internacionais. 
Tudo de graça e no paraíso da 
Praia de Pipa. Serão quatro dias 
de música, oficinas e workshops 
promovidos nesta nona edição do 
Fest Bossa & Jazz. Várias ruas e a 
orla na Praia de Pipa serão tomadas 
por uma mistura de ritmos. São 
17 artistas/ bandas em 48 Pocket 
Shows.  l

Reprodução  / Fest Bossa e Jazz

Festival terá 48 shows em 2018
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Iniciativa inédita quer transformar 
Natal na capital mais limpa do Brasil 

TURISMO

Reprodução / Fernanda Zauli

Projeto será discutida com empresários durante a última reunião desta quinta-feira, 18, Conselho do 
Turismo do Rio Grande do Norte; ação prevê uma campanha para adesão de voluntários ao serviço

Após o Dia Mundial da Limpe-
za, realizado no dia 15 de setembro 
passado, um grupo de voluntários 
pretende apresentar uma ação iné-
dita e ousada ao trade turístico poti-
guar, que visa transformar Natal na 
capital mais limpa do Brasil. A ini-
ciativa, que conta com milhares de 
voluntários, será discutida com em-
presários do segmento durante a úl-
tima reunião do Conselho Estadual 
do Turismo (Conetur/RN) em 2018, 
na manhã desta quinta-feira, 13, no 
Centro de Convenções de Natal.

De acordo com a coordenadora 
do Dia Mundial da Limpeza em Na-
tal, Nayara Azevedo, que há 10 anos 
trabalha como voluntária em ações 
isoladas, há um projeto junto ao Se-
brae para estruturar uma ONG que 
irá assumir a coordenação da inicia-

tiva de transformar Natal na capital 
mais limpa do País. “Durante o Dia 
Mundial da Limpeza, contamos com 

o apoio de muitos incentivadores. 
No próximo dia 13, iremos buscar 
fortalecer ainda mais essa parceria 

não só junto ao trade, mas também 
a empresários de vários segmentos, 
além de voluntários autônomos”, diz.

Com foco nesse objetivo, Nayara 
observa a necessidade de se criar há-
bitos nas pessoas para as próximas 
gerações já sejam beneficiadas. Para 
isso, as entidades representativas 
do segmento turístico cobrariam 
ações junto ao setor hoteleiro para 
que funcionários fossem capacitados 
para multiplicar a conscientização 
e responsabilidade ambiental entre 
familiares e sociedade em geral.

Em 2015, a cidade de Acari, que 
fica a 215 km de Natal, foi conside-
rada a cidade mais limpa do Brasil. 
O prêmio InovaCidade 2015 premia 
projetos e iniciativas que contribu-
am com a melhoria da qualidade de 
vida das cidades brasileiras.  l

Iniciativa prevê parcerias entres instituições públicas e privadas de Natal
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“ Escrever 
é sempre 

protestar, ainda 
que seja de si 

mesmo”

(Ana Maria Matute)

>> Prêmio Cervantes. Aos 
95 anos, a poetisa uruguaia 
Ida Vitale é a vencedora 
do renomado Prêmio 
Cervantes de Literatura, 
entregue desde 1976 para 
autores do mundo inteiro 
pelo Ministério da Cultura 
da Espanha. Ela é a quarta 
mulher a conquistar a 
honraria, precedida por 
Maria Zambrano (1988), 
Dulce Loynaz (1992), Ana 
Matute (2010) e Elena 
Poniatowska (2013).

Anjos caídos do rock
Quando um livro 

nos permite compreen-
der temáticas distintas 
numa só leitura, inva-
riavelmente é tratado 
como “a bíblia disso ou 
daquilo”, numa expres-
sa referência ao compêndio milenar 
que com seus muitos livros fundou 
e sustentou a doutrina cristã e suas 
diversas religiões criadas depois.

Pois bem, se algum fã do rock ‘n’ 
roll quiser conhecer de uma só vez 
as origens e vertentes do punk rock, 
proto punk, grunge, new wave e ele-
tropop, precisa ler a farta bibliografia 
do livro “Dangerous Glitter – Como 
David Bowie, Lou Reed e Iggy Pop 
Foram ao Inferno e Salvaram o Rock 
‘n’ Roll”, de Dave Thompson.

É uma bela edição de luxo em 
capa dura com muito material ico-
nográfico e fotos históricas do triun-
virato maldito. Os três levaram aos 
limites extremos – como diz Galvão 
Bueno – a tradução metabólica do 
mantra criado pelos Rolling Stones, 
“sexo, drogas e rock ‘n’ roll”. A turma 
de Jagger não deu pro cheiro.

Vamos para o ano de 1971, quan-
do o britânico David Bowie era ape-
nas uma promessa de sucesso e um 
fã entusiasmado dos americanos Lou 
Reed, e seu  grupo Velvet Undergrou-
nd, e Iggy Pop, com sua banda The 
Stooges. E os dois, diga-se, achavam 
que o inglês tocava alguma coisa mui-
to próxima do lixo.

Mas Bowie tinha a mesma loucu-
ra dos seus ídolos e se danou para os 
EUA só para conhecê-los. Não dava 
nem para imaginar um empurrão do 
mercado do Tio Sam, já que naquele 
ano encerrou o programa Ed Sullivan 
Show, cuja audiência catapultou Be-
atles, Rolling Stones e tudo que veio 
da Inglaterra.

A Guerra do Vietnã seguia 
sangrenta e a conjuntura cultural 
demonstrava agitação tanto nos 
EUA quanto no Brasil. Foi em 71 
que Augusto Boal criou o Teatro do 
Oprimido, que Nabokov lançou “Po-

emas e Problemas” 16 
anos após o sucesso de 
Lolita, e que o poeta 
Ferreira Gullar foi em-
purrado para o exílio.

Não foi fácil para 
Bowie flertar com a 

dupla e romper a rejeição artística. 
Mas no ano seguinte deu namoro e si-
nais de bom casamento. No primeiro 
encontro com Lou Reed, numa mesa 
do restaurante Ginger Man, no cora-
ção de Nova York, a conversa fluiu 
graças à alcova dos executivos da 
gravadora RCA.

Os dois viviam situações dis-
tintas no âmbito musical; com Lou 
Reed se divorciando da Velvet Un-
derground, pensando numa carreira 
solo, enquanto Bowie ensaiava voos 
em direção à estratosfera com o êxito 
mundial do seu quinto disco, The Ri-
se and Fall of Ziggy Stardust and the 
Spiders from Mars.

O extenso nome, que lembra-
va a revolução sonora dos Beatles 
quatro anos antes com o álbum Sgt. 
Pepper’s, caiu na boca do mundo 
resumido para Ziggy Stardust, que 
virou um alter ego. E Bowie acabou 
produzindo o maior sucesso da carrei-
ra solo de Reed, o seu segundo disco 
chamado “Transformer”.

O encontro com Iggy Pop seguiu 
o mesmo clima e se tornou uma boa 
amizade, invertendo os papeis como 
já ocorrera com Lou Reed. O bruxo 
da cultura punk americana também 
passou a admirar Bowie. Em 2016, 
disse que o músico inglês não só o en-
tendia como o ressuscitou para a vida 
e para o rock.

Infelizmente, aqueles primeiros 
anos da década de 1970 foram os úni-
cos instantes em que o trio trabalhou 
junto. Uma conectividade tão fértil e 
transgressora que produziu um pou-
co que se tornou muito para a histo-
riografia da música pop. Foram três 
demônios criativos, anjos caídos que 
mudaram as abordagens cênica, téc-
nica e comportamental das variações 
do rock ‘n’ roll.

>> Demônios na fé. Bandidos 
como João de Deus estão 
espalhados por todas as religiões, 
onde sobram terrenos férteis 
para enraizar os crimes contra 
a boa-fé dos incautos. Se já 
não fosse uma barbaridade os 
ataques contra centenas de 
mulheres, o sacripanta também 
estuprou a própria filha quando 
era criança.

>> Por um triz. A potiguar Rita 
Cavalcanti, moradora da cidade 
de Campinas, SP, há décadas, 
escapou por pouco da mira do 
publicitário assassino. Ela entrou 
na catedral por volta do meio-dia, 
conversou com amigos e saiu 
antes da missa das 13h. Minutos 
depois ficou sabendo do tiroteio 
que matou quatro pessoas.

>> Demagogia. O presidente 
da OAB, Claudio Lamachia, 
e o ex-candidato a presidente 
Guilherme Boulos, foram os 
primeiros a tirar proveito da 
tragédia de Campinas e pregar 
contra as armas. Esqueceram 
de dizer que foi a arma de um 
policial que impediu o assassino 
de matar duas dezenas de 
inocentes.

>> Yo también. A exemplo do 
movimento “Me Too” das atrizes 
de Hollywood para denunciar 
assédios moral e sexual, um 
grupo de mais de cinquenta 
atrizes da Argentina se reuniu 
no Multiteatro de Buenos Aires 
para fazer uma denúncia coletiva 
contra o ator Juan Darthês, 
por estupro a uma colega de 
filmagem.

>> Rei do mar. A exemplo do 
resto do país, os cinemas de 
Natal também tiveram bom 
movimento durante a pré-venda 
dos ingressos do filme Aquaman, 
um dos mais esperados pelos 
fãs dos quadrinhos, com estreia 
amanhã, dia 14. Criado em 
novembro de 1941, é um dos 
mais importantes heróis da DC 
Comics. 

João de Deus incorporou 
os mais renomados 
tarados da história. 

(Ruth Cristina Silveira Câmara)

Toffoli é contra, mas a 
opinião de juízes nas redes é 

um auxílio-vaidade. 

(José Henrique Brasil)

Com 10 atos de corrupção e 
44 de lavagem de dinheiro, 

Lula é mesmo o cara. 

(Wellington Fernandes Soares)

PICARDIA NAS REDES
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...da Revista Crusoé: “Diante 
de Moro, novo presidente do 
Tribunal de Contas da União 
agradece a Lula”;
 
...do portal G1: “Prefeitura 
confirma show de Claudia 
Leitte no Natal em Natal”; 
...do jornalista Bernardo 
Mello Franco: “Para imitar 
Trump, novo governo indica 
que vai isolar o Brasil. 
Em três tuítes, o futuro 
chanceler desmontou meses 
de trabalho do Itamaraty”;
 
...do jornalista Reinaldo 
Azevedo: “Morte na Igreja 
e lobby das armas: Até 
tragédia na catedral serve 
para que defensores da bala 
façam sua cantilena em 
favor da morte”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Boa notícia . O governador 
Robinson Faria fez nesta quarta-feira, 
12, a entrega de dez novos leitos de 
UTI Neonatal para o Hospital Regional 
Mariano Coelho, em Currais Novos. 
O investimento foi de mais de R$ 2 
milhões. Os novos leitos integram a 
primeira UTI Neonatal da região do 
Seridó, o que torna o hospital Mariano 
Coelho referência na área materno-
infantil.

>> Dupla homenagem. Duas das 
medalhas de maior honraria da 
Assembleia Legislativa serão entregues 
à governadora eleita Fátima Bezerra 
(PT), nesta quinta-feira, 13, às 9h, em 
sessão solene que acontece na Casa: a 
Medalha do Mérito Social “Maria do Céu 
Fernandes”, que reconhece a mulher 
que tenha se dedicado à causa social; e a 
Medalha do Mérito Educacional “Noilde 
Ramalho”, oferecida pelo trabalho ligado 
à educação no Estado.

>> Perigo ao lado. Moradores do 
bairro de Ponta Negra estão tendo que 
conviver diariamente com os perigos 
do mosquito Aedes aegypti, causador 
da dengue e de outras doenças graves. 
Desde o início deste ano que moradores 
do local relatam a existência do mosquito 
e nenhuma providência é tomada pelos 
órgãos responsáveis. O problema parece 
ter piorado de algumas semanas para cá, 
devido ao calor e as chuvas que caíram.

>> Internacional. A turnê “UFRN 
60 anos na Itália: Orquestra Sinfônica 
e Madrigal” agraciou os convidados 
da embaixada brasileira na última 
terça-feira, 11, em Roma. A apresentação 
conjunta teve repertório formado 
integralmente por obras de compositores 
nordestinos, entre eles o pernambucano 
Clóvis Pereira, do qual foi interpretada 
a Grande Missa Nordestina. O 
momento contou com a presença do 
embaixador do Brasil na Itália, Antonio 
Patriota, que aplaudiu o espetáculo 
de música armorial interpretada pela 
Orquestra Sinfônica e pelo Madrigal da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). A segunda apresentação 
conjunta aconteceu nesta quarta-feira, 
12, em audiência geral com a presença 
do Papa Francisco, no Vaticano. O 
encontro com o pontífice foi marcado pela 
comemoração do dia de Nossa Senhora 
de Guadalupe, padroeira da América 
Latina. A turnê na Itália se encerra 
nesta quinta-feira, 13, no Conservatório 
Licinio Refice da província de Frosinone, 
onde a Orquestra Sinfônica da UFRN 
(OSUFRN) atuará junto com estudantes 
locais.

>> Prepara! A design 
Palone Leão vai jogar 
um sentido fashionista 
no Carnatal 2018. A sua 
Palone Design se une às 
cores do H2O para lançar, 
nesta sexta-feira, no 
badalado camarote Skol, a 
coleção Neon H2O Palone 
Design. Promete!

>> Opinião. A 
governadora eleita Fátima 
Bezerra defendeu, nesta 
quarta-feira, durante 
reunião dos governadores 
eleitos na sede do Conselho 
Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, em 
Brasília, a implementação 
de um “Sistema Único 
de Segurança Pública” e 
o descontigenciamento 
de recursos na área de 
segurança. Para ela, não 
basta ter um fundo e fonte 
de recursos, é preciso 
garantir que os recursos 
do Fundo Nacional de 
Segurança e o Fundo 
Penitenciário Nacional e 
desburocratizar a liberação 
de recursos.

Desfile Água de Coco Verão 2019, 
no SPFW

Deputado federal Felipe Maia ganhou festa surpresa de aniversário 
organizada pelos funcionários de seu gabinete, em Brasília. Com direito 
à presenças do filho Luiz Henrique, da esposa Natália Lagreca e da mãe 
Anita Maia

A presidente do Crea, Ana Adalgisa 
Dias Paulino, durante homenagem 
na Câmara Municipal de Natal, 
entregando o título de Cidadão 
Natalense ao empresário Arnaldo 
Gaspar. Aliás, Arnaldo recebeu 
outra homenagem, propositura 
do vereador Sueldo Medeiros, pelo 
Dia do Engenheiro e do início das 
comemorações pelos 50 anos do 
CREA-RN. Mais de 20 personalidades 
receberam a homenagem na 
Câmara. Também participou da 
entrega da homenagem a Arnaldo 
Gaspar o vereador Felipe Alves

Jornalista Alexandre Mulatinho no lançamento 
do camarote Skol no Carnatal 2018

João Neto

Instagram Cedida

Instagram
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Ana Hickmann usou suas redes 
sociais nesta quarta-feira, 12, para fa-
zer um desabafo e denunciar que está 
sendo perseguida novamente por um 

stalker, dessa vez uma mulher.
“Mais uma vez estou sendo per-

seguida por uma pessoa totalmente 
descompensada, uma maluca. Ela 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Agir discretamente nos bastidores pode ser a 
melhor maneira para se dar bem no emprego. 
Confie em sua intuição. Um caso escondido pode 
despertar seu interesse se está só.

Pode ter que redobrar o empenho para dar 
conta das tarefas. Se for preciso, faça alguns 
sacrifícios para cuidar da saúde e deixe a 
diversão para outra fase.

Pela manhã, você tem mais chance de ter 
sucesso se esconder seus planos. Depois, vai 
sonhar com objetivos mais altos. Os amigos 
podem dar uma mãozinha na conquista.

Logo cedo, resolva pendências em casa. Depois, 
com a Lua em seu paraíso astral, tudo deve 
correr com mais tranquilidade. Dose extra de 
sorte na conquista e na vida a dois.

Se precisar de conselho ou apoio, procure a 
ajuda de um amigo. Vale a pena se concentrar na 
carreira e batalhar pelo que deseja! Se quer se 
entender com o par, deixe as críticas de lado.

Aposte na diplomacia e no diálogo no trabalho logo 
cedo. Talvez tenha que ceder em algumas coisas 
para evitar atritos com um parente. Saudade de 
ex-amor pode atrapalhar a paquera.

Confie em seu sexto sentido para reconhecer 
uma boa oportunidade. Excesso de confiança 
pode ser um problema no trabalho: mantenha 
os pés no chão. 

Você terá facilidade para se comunicar e deve se 
destacar ao lidar com clientes e colegas. Aposte 
no jogo de cintura e no raciocínio rápido. Astral 
favorável para sair da rotina com quem ama.

Se precisa terminar uma tarefa que exige a 
colaboração dos outros, cuide disso logo cedo. O 
desejo de sair da rotina pode falar mais alto. O astral 
não é muito favorável para se aproximar na paquera.

Siga sua intuição e pode encontrar novas maneiras 
de faturar. Mas talvez não seja o momento 
ideal para misturar negócios e amizades. A 
possessividade e o apego marcam a vida amorosa.

Concentre-se nas tarefas de rotina e faça alguns 
ajustes no serviço. Deixe a solidão de lado e 
tente manter a paz na convivência com a família. 
Um ex-amor pode atrapalhar a conquista.

A Lua entra em seu signo e traz mais confiança 
e animação para esta quinta. É hora de acreditar 
no seu potencial e partir atrás do que deseja. A 
sintonia com quem ama se torna mais evidente.

Aranha conta o que descobriu para Eurico, que convoca uma reunião com os guardiães. Stella procura Stefânia 
no bordel. Mirtes pede que Padre Ramiro feche a casa de Ondina. Guilherme discute com João Inácio. Aranha 
encontra Stella no bordel com Stefânia. Os guardiães se reúnem no cabaré. 

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)

Valdete e Gentil veem Alain e Isabel se beijando. Flávio ironiza quando Ana diz que Julia Castelo é a vida passada 
de Cris. Mauro César se irrita com o encontro de Mariane e Marcelo. Alain e Isabel se amam. No passado, Eugênio 
não gosta dos comentários de Padre Luiz durante o jantar.

ESPELHO DA VIDA

Betina se assusta ao se deparar com Agnese no sofá de sua casa, cobrando fundos para fugir do Brasil. Elas 
brigam, Agnese sofre um acidente e acaba não resistindo. Miss Celine fica surpresa com a reação de Elmo 
de querer seguir os costumes do século XIX para noivar com ela.

O TEMPO NÃO PARA

Ana Hickmann diz que está 
sendo perseguida novamente

“TENHO MEDO”
Instagram / Reprodução

Apresentadora se queixou nas redes sociais

Apresentadora usou redes sociais para dizer que é 
perseguida por uma mulher, assim como foi em 2016

começou mandando mensagens nas 
minhas redes sociais, me ofendendo, 
me falando absurdos”, disse Ana 
Hickmann em vídeos publicados nos 
Stories do Instagram.

Ana foi alvo de uma tentativa 
de homicídio em maio desse ano, 
em Belo Horizonte. A artista teve o 
quarto de seu hotel, no bairro Bel-
vedere, invadido por um homem 
armado. O rapaz, identificado como 
Rodrigo Augusto de Pádua, era fã da 
apresentadora e tentou atirar nela, 
mas acabou atingindo sua assessora, 
Giovana Oliveira, com dois tiros. l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

Luz que
precede o
ruído do
trovão

Que não
são seme-

lhantes

Nitrogênio
(símbolo)

Embria-
gado

Objetos
celestes
como as
estrelas

Ao (?): ao
contrário

Sílvio de
Abreu,

novelista

(?)-mail, 
mensa-
gem via
internet

Encher
de ar

Ordem de
largada,
na Fór-
mula 1

Relativo à
Marinha

de Guerra

Remédio
para
tosse

(?) da Paz,
prêmio

Prato
apreci-
ado no
inverno

Vento
brando;

brisa

Forma da
curva de
retorno

Do fundo
do (?):
antigo

"Sansão
e (?)", mi-
nissérie

(TV)

Como é
conhecida
a praia de 
Copacabana

Regra;
norma

Função do playground
para os moradores

de um
prédio

Objetivos
Parte da

escova de
dente

 Caçoar
(gíria) 
Falta

religiosa

Governo
(abrev.)

Delicado;
cortês

Rodeado
com muro

Dupla;
casal

Tornar-se 
experiente

Falha;
engano

Rio Gran-
de do Sul

(sigla)

Função
do leque

Aquele
homem

(?) Lopes,
sambista

Enorme
Entulho pa-
ra nivelar
terrenos

Postura do corpo
   para a foto (pl.)
Produtor de névoa
em shows e peças 

Causar 
sofrimento
Saudação
telefônica

PIP
RELAMPAGO

DIFERENTES
NIENELE
CAASTROS

BEBADORS
SAEDOER
INFLARCE
NAVALGOV
HDZOARE

XAROPEFINS
DCERCADO
OPAEVBAU

AMADURECER
ERRODALILA

S

3/ele — lei. 4/grid. 5/revés. 6/afável — bêbado — dalila.
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Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro
Serra Caiada/RN, Em 12 de Dezembro de 2018.

 

 

PROCESSO Nº. 1.128.003/2018

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria n.º 131/2018 de 28 de 
Agosto de 2018 torna público o Pregão nº. 036/2018, com o objetivo de Registro de preços para 
aquisição carnes, frios e polpas de frutas, para atender a merenda escolar e as diversas 
secretarias e fundos municipais de assistência social e saúde do município de Serra 
Caiada/RN, de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de Referência. Os 
envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 28 de 
Dezembro de 2018 a partir das 09:00 horas, na Sala de Licitações na Controladoria Municipal da 
Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O Edital 
contendo maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 
12 horas aos interessados, no endereço acima mencionado ou na página 
www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com 
ou pelo telefone (84) 3293-0049.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

 

PROCESSO Nº 1.126.005/2018

 

Serra Caiada/RN, Em 12 de Dezembro de 2018.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria n.º 131/2018 de 28 de 
Agosto de 2018 torna público o Pregão nº. 034/2018, com o objetivo de Registro de preços para 
aquisição futura e parcelada de combustíveis (Gasolina comum, Etanol, Diesel S10 e 
Comum); destinados ao abastecimento da frota municipal de Serra Caiada/RN, de acordo 
com as informações constantes no anexo I – Termo de Referência. Em virtude de alteração no 
termo de referência, fica reaprazada para o dia 28 de Dezembro de 2018 as 14:00 horas a 
sessão pública para processamento do pregão acima descrito, na Sala de Licitações na 
Controladoria Municipal da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – 
Serra Caiada/RN. O Edital contendo maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de 
Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas aos interessados, no endereço acima mencionado ou 
na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: 
cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0049.

AVISO DE REAPRAZAMENTO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

Abrahão Allan Miranda da Silva. - Pregoeiro.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)

A Exma. Sra. Divone Maria Pinheiro, Juíza de Direito da 17º Vara
Cível desta Natal, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 (vinte) dias, que fica CITADA a Sr.(a) LEILA
MARIA DE ALMEIDA - CPF nº 328.164.131-97, atualmente em lugar incerto e não sabido,
bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos dos autos da ação
Procedimento Ordinário, processo nº 0101618-65.2014.8.20.0001, proposta por Dagoberto
Pires e outro, MEYNE LUSTOSA DE LIMA contra LEILA MARIA DE ALMEIDA, em
trâmite por este Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa (escrita por
advogado legalmente constituído) à referida ação (cuja cópia da petição inicial está
disponibilizada na Secretaria desta Vara), advertindo-lhe de que não o fazendo dentro do prazo
legal, será considerado revel e será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E para
que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital será publicado uma (0l) vez no sítio do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, através do Diário da Justiça Eletrônico. Natal, 30
de agosto de 2018. Eu, Luciana Araújo dos Santos (____________), Auxiliar Técnica, digitei,
conferi e subscrevi o presente edital.

Divone Maria Pinheiro
Juíza de Direito

Rua. Dr. Lauro Pinto, 315, 7º Andar, Lagoa Nova - CEP 59064-250, Fone: 1, Natal-RN - E-mail: 1@tjrn.jus.br

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO

Francisca Maia Santiago- ME, CNPJ: 04.255.916/0001-43, torna publico que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Renovação de Licença de Operação RLO, para Transporte de Cargas Perigosas, 
localizada na Rua Expedito Alves, 831, Moinho Novo, Baraúna-RN. Francisca Maia Santiago 
Proprietária.

PEDIDO DE LRO 

FAZENDA SÃO FRANCISCO, CAR -RN-240260002587170AC2141A69C1DF-
778F55CC950, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO – Licença de Regularização e 
Operação para cultivo de goiaba, Chácara localidade de Mangabeira, zona rural, Ceará-Mi-
rim-RN, CEP: 59570-000.

Airton de Sá Ferraz
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JIEM AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, CNPJ: 02.303.637/0002-63, 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 a atividade de agricultura irrigada, loca-
lizada à Rodovia BR 304 km 66, Zona Rural, Mossoró-RN.

TIAGO KOOITI IRIKITA
SÓCIO DIRETOR

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

MARMORARIA S & S LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 01.757.307/0001-02, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULRIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da ativi-
dade de Industria e beneficiamento de mármore, localizada no Distrito Agroindustrial Barrinha, 
s/n, zona rural, Mossoró - RN.

MARMORARIA S & S LTDA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NATAL COMERCIO DE GLP LTDA-EPP, CNPJ nº 03.754.193/0001-64, torna público que 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Operação, para um  Transporte de Cargas Perigosas (GLP), 
localizado na Rua Miramar, 170, Praia do Meio, Natal/RN.

NATAL COMERCIO DE GLP LTDA-EPP
PROPRIETÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 

que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, Processo 
Licitatório Nº. 088/2018, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, 
QUE PERMITA O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE LO-
CALIDADES DE NÍVEL MUNICIPAL SIMULTANEAMNETE, ACESSO A REDE MUNIDIAL DE 
COMPUTADORES – INTERNET – E DE SEGURANÇA DE ACESSO DE DADOS E MONITO-
RAMENTO. A sessão pública dar-se-á no dia 28/12/2018 às 14h00min, na sede da Prefeitura 
Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/
servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 12/12/2018. Pregoeiro/PMM.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 

público que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, Processo Licitatório Nº. 087/2018, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, 
VASCULARES, PULMONAR E TESTES DE NEUROCONDUÇÃO. A sessão pública 
dar-se-á no dia 28/12/2018 às 08h15min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licita-
coes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 12/12/2018. Pregoeiro/PMM.

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

SETOR DE LICITAÇÕES
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Neymar diz que ainda não esqueceu 
derrota do Brasil na Copa do Mundo

CICATRIZ

Manan Vatsyayana / AFP

Já se passaram cinco meses da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, mas a derrota 
por 2 a 1 para a Bélgica, nas quartas de final, ainda é uma memória viva para o camisa 10 Neymar

Apesar de já ter passado cinco 
meses da eliminação do Brasil na Co-
pa do Mundo, a derrota por 2 a 1 para 
a Bélgica, nas quartas de final do tor-
neio disputado na Rússia, continua 
sendo uma memória viva na mente 
de Neymar. O atacante declarou que 
ainda pensa na chance perdida de 
conquistar o título mundial. 

“Ainda não esqueci, não. A Copa 
do Mundo ainda está na cabeça, é 
algo que eu queria muito ter conquis-
tado”, afirmou Neymar, em vídeo pu-
blicado no seu canal no YouTube em 
que responde perguntas de diferentes 
pessoas. 

Neymar lembrou que precisou 
passar por cirurgia no início de março 
no quinto metatarso do pé direito. E 
ficou três meses sem atuar, só vol-
tando aos gramados às vésperas do 
começo da participação da seleção 

brasileira na Copa do Mundo. 
O torneio na Rússia foi o segundo 

Mundial da carreira de Neymar, que 
está com 26 anos. O atacante liderou 
a equipe na Copa no Brasil, em 2014, 
mas ficou de fora da histórica derro-
ta por 7 a 1 para a Alemanha, pelas 

semifinais, após sofrer fratura na 
vértebra na partida anterior, contra 
a Colômbia. 

No vídeo, o atacante também des-
tacou o esforço que precisou fazer pa-
ra participar do Mundial da Rússia. 
E declarou esperar, evidentemente, 

que o seu primeiro título mundial – 
e o sexto da seleção brasileira – seja 
conquistado em 2022, na Copa do 
Catar

“Acabei vindo de uma lesão e a 
superei para estar naquele momen-
to com os meus companheiros. Não 
foi dessa vez, mas espero que seja 
na próxima. Vou me dedicar nesses 
quatro anos que faltam para chegar à 
Copa do Mundo. E aí, quem sabe, tra-
zer esse caneco para o Brasil”, disse. 

Em outra pergunta do vídeo, 
Neymar reiterou o desejo de vencer a 
Copa como o maior sonho da sua vi-
da. “O maior sonho profissional sem-
pre foi conquistar o título da Copa do 
Mundo. Claro que do lado pessoal era 
ter um filho, no que já fui abençoado. 
Acho que são esses dois os meus so-
nhos: ter um filho e ganhar a Copa”, 
comentou. l

Atacante declarou que ainda pensa na chance perdida de conquistar o Mundial

MELHORES DO MUNDO

Cristiano Ronaldo elogia Messi e o 
desafia: “Gostaria que viesse à Itália”

Reprodução / Torcedores.com

Adaptado ao futebol italiano e já 
marcando muitos gols e garantindo 
vitórias para a Juventus, Cristiano 
Ronaldo fez um “convite” a Lionel 
Messi. Rivais nos tempos em que 
jogava no Real Madrid, o português 
desafia o argentino do Barcelona a 
jogar na Itália. “Gostaria que (Mes-
si) um dia visse à Itália”, afirmou o 
atacante em entrevista dada nesta 
segunda-feira ao jornal italiano Ga-
zzetta Dello Sport.

No Real Madrid, onde jogou por 
nove temporadas e ganhou inúmeros 
títulos, Cristiano Ronaldo fez histó-
ria. Em uma transação milionária 

no meio deste ano (100 milhões de 
euros, mais de R$ 446 milhões na 
cotação atual), o português quis sair 
de sua “zona de conforto” e aceitou o 
desafio de jogar na Itália. Agora pen-
sa que Messi poderia fazer o mesmo.

“Espero que ele aceite o desafio 
como eu. Mas se está feliz (no Barce-
lona, onde joga desde o início de sua 
carreira), o respeito”, comentou o 
português. “Já joguei na Inglaterra, 
Espanha, Itália, Portugal e com mi-
nha seleção nacional, enquanto ele 
ainda está na Espanha. Para mim, a 
vida é um desafio, gosto disso e gosto 
de fazer as pessoas felizes”. l Hoje na Juventus, craque português gostaria de ver adversário em seu atual país

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO LASER LIMITADA, 12.997.664/0001-56, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação de Licença de Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, 
localizado Av Wilson Rosado, 10195, Planalto Treze de Maio, CEP: 59.631-650, Mossoró/RN.

CARLOS JERÔNIMO DIX SEPT ROSADO MAIA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

SDB - SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA, CNPJ 01.464.886/0002-78, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação - RLO, para a atividade de 
EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO – INDÚSTRIA, localizada na ILHA DO AMARRA NEGRA, 
S/N, LITORAL, CEP: 59.596-000 – GALINHOS/RN.

Gabriel Cunha Pereira Bueno
Diretor Vice Presidente


