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Museus do RN perdem verba 
federal para modernizar prédios
Fundação José Augusto apresentou um projeto visando 
à preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico, 
histórico e cultural do Estado, mas não foi selecionada.
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RN tem 55 delegados aptos a
chefi ar Degepol no próximo governo
Associação da categoria - presidida por Paoulla Maués (foto) 
- prepara lista tríplice. Nomes serão entregues à governadora 
eleita, a quem cabe nomear delegado-geral.
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Controlador sugere 13 mil 
demissões de servidores

RN tem queda de 16% 
no número de crimes

De acordo com Alexandre Santos de Azevedo, Fátima Bezerra (PT) vai herdar Estado com bomba prestes 
a explodir na previdência. Segundo ele, para atenuar ruína, próximo governo terá de fazer demissões.

Entre janeiro e outubro, foram 1.702 crimes, 15,99% 
a menos em relação aos 10 primeiros meses de 2017.

CONTAS 03

SEGURANÇA 09

EXPECTATIVA 08

Mês com maior redução foi maio, com 41,43% (passou de 210 para 123 crimes)

José Aldenir / Agora RN

Prova de matemática 
do Enem deverá ter 
questões sobre razão e 
proporção no domingo
Segundo professor Vitor Calandreli, do 
Ciências Aplicadas, equação, geometria 
plana e espacial, porcentagem, 
probabilidade são alguns dos assuntos 
que mais caem.

CRISE 10

Governador: mandato em crise

José Aldenir / Agora RN

Robinson admite 
entregar governo 
sem pagar 13° 
salário do Estado
Governador disse que pagamento 
depende de entendimento dos 
tribunais de Contas e de Justiça, 
que proibiram antecipação de 
royalties para o Estado.
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Convocação extraordinária

A governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), estuda fazer uma convocação extraordinária da Assembleia 
Legislativa em janeiro próximo, durante o recesso parlamentar, 

para tentar aprovar um pacote de medidas administrativas e fi scais. O 
procedimento seria semelhante ao realizado pelo governador Robinson 
Faria (PSD) no início deste ano, quando ele chamou os deputados 
estaduais para votar 18 projetos de recuperação econômica do Estado. 
À época, o pacote ganhou o nome de “RN Urgente”. Desta vez, Fátima 
não adiantou o teor das propostas que pretende encaminhar para 
apreciação especial da Assembleia. De acordo com ela, a defi nição 
acontecerá nos próximos dois meses, durante o processo de transição do 
atual para o próximo governo.

>> Agora vai. Se Fátima Bezerra 
realmente convocar a Assembleia 
Legislativa no início do ano, a 
expectativa é que, desta vez, o 
Executivo tenha mais sucesso. 
A convocação feita por Robinson 
em janeiro último foi considerada 
um fi asco, já que apenas 8 das 18 
propostas foram aprovadas. Medidas 
importantes, como o aumento da 
alíquota de contribuição para a 
previdência, sequer chegaram a ser 
votadas pelos parlamentares.

>> Bom trânsito. Em início de 
governo, é natural que medidas 
enviadas pelo Executivo passem com 
relativa facilidade na Assembleia. 
Recém-empossada, a gestão 
normalmente esbanja capital político-
eleitoral. Logo, deputado nenhum 
quer embarreirar o início dos 
trabalhos, para não ser acusado de 
atrapalhar a “arrumação da casa”.

>> A hora é essa. Justamente 
por isso, o próximo governo tem 
sido orientado a apressar o passo. 
O entendimento dos aliados de 
Fátima é de que é preciso propor 
logo para evitar problemas futuros. 
O temor no seio petista é de que um 
eventual atraso no envio das medidas 
signifi que impossibilidade de 
aprovação no decorrer do mandato. O 
caso de Robinson é um exemplo a não 
ser seguido.

>> Timing. No cargo desde 2015, 
Robinson Faria deixou para enviar 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ O RN não 
elegeu acusados. 

Aguardamos o avanço 
da Justiça do Estado”
Deputado federal eleito Girão Monteiro 

(PSL), sobre políticos denunciados 
que não foram eleitos e que, por isso, 

perderam o foro privilegiado

>> Sob nova direção. Passada 
a campanha eleitoral, Álvaro 
Dias (MDB, foto) deve começar a 
imprimir ritmo e personalidade 
próprios na Prefeitura do 
Natal. Ainda lotada de cargos 
nomeados pelo ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves, a gestão 
municipal tem pouco de Álvaro 
Dias. Ainda. A expectativa é 
que, nos próximos dias, o novo 
prefeito (que assumiu em abril) 
faça mudanças em setores 
estratégicos para dar sua marca 
à administração.

o pacote “RN Urgente” para a 
Assembleia só no início deste ano, 
justamente perto das eleições, 
quando os parlamentares fogem de 
polêmica para não se queimarem 
junto às suas bases.

>> Pisando em ovos. Fátima 
Bezerra vai precisar ter cuidado, no 
entanto. A governadora eleita tem 
sido advertida de que a situação 
das contas do Estado é de penúria 
e que será preciso propor medidas 
duras para estancar a sangria. Se 
pesar a mão no pacote que enviará à 
Assembleia, a petista pode encarar 
difi culdades.

>> Segredo de Estado. Ninguém 
arranca da governadora eleita 
os nomes que vão integrar seu 
secretariado. A petista tem dito e 
reafi rmado que os anúncios ocorrerão 
no “momento certo” e que, agora, seu 
foco está na transição.

>> Passou batido. Causou 
surpresa o fato de, entre os 19 
nomes anunciados por Fátima 
Bezerra para a equipe de transição, 
não constar nenhum especialista 
em segurança pública, uma das 
áreas mais problemáticas da atual 
gestão. Fátima tem dito em seus 
pronunciamentos que o combate à 
violência receberá especial atenção 
em seu governo, mas não indicou 
ninguém da área para se inteirar 
da situação atual na administração 
Robinson Faria.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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Todas as informações contidas nos 
artigos publicados nesta edição são de inteira 
responsabilidade dos autores, não traduzindo, 
portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação 
visa tão-somente a promover o debate e refl exão 
sobre problemas dos mais variados segmentos 
da sociedade.

>> Mudança. A deputada estadual 
Cristiane Dantas, reeleita pelo PPL 
para o segundo mandato, estuda 
migrar para o Solidariedade. Se 
isso se confi rmar, o partido terá 
a segunda maior bancada da 
Assembleia Legislativa no próximo 
ano, atrás apenas do PSDB, que 
elegeu cinco. O Solidariedade já tem 
dois deputados eleitos: Kelps Lima e 
Alysson Bezerra. 

>> Elogio. Mulher do ex-ministro 
Henrique Eduardo Alves (MDB), 
que cumpre recolhimento domiciliar 
por determinação no âmbito da Lava 
Jato, Laurita Arruda usou o Twitter 
nesta terça-feira para elogiar o 
vice-governador Fábio Dantas (PSB) 
por “pintar o triste retrato do RN 
atual”. “Na falta de oposição e classe 
política motivada para debater o 
caos RN, surge uma voz isolada: 
o vice Fábio Dantas”, escreveu a 
jornalista.

>> Rombo. Laurita provavelmente 
se referia à entrevista concedida por 
Fábio Dantas à 94 FM na segunda-
feira, em que ele afi rmou que Fátima 
herdará um abacaxi e tanto na 
gestão estadual. O vice-governador, 
que deixa o cargo em dezembro, 
afi rmou que a petista vai ter de 
administrar um défi cit público de 
quase R$ 2 bilhões – e que, por isso, 
precisará agir logo.

>> Não para. O deputado estadual 
Fernando Mineiro (PT), federal 
eleito, tem tido destaque na 
articulação da transição do atual 
para o próximo governo no Estado. 
Além de ser relator, na Assembleia 
Legislativa, do projeto de lei 
orçamentária de 2019, o petista faz 
parte da comissão de transição no 
Executivo. 

>> O favorito. A participação 
de Mineiro já tem ensejado 
especulações quanto à eleição 
municipal de 2020. Com prestígio 
junto à governadora eleita, seria ele 
favorito para disputar a Prefeitura 
do Natal em 2020 com apoio de 
Fátima Bezerra?
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Controlador sugere 13 mil demissões 
para evitar ruínas nas contas do Estado

FINANÇAS

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Mas nem esta atitude extrema resolveria minimamente o problema, na opinião do controlador geral 
Alexandre Azevedo, pois acentuaria o histórico desequilíbrio entre ativos inativos que sobram na folha

O défi cit da previdência, que a 
nova governadora Fátima Bezer-
ra (PT) receberá de presente em 1º 
de janeiro, dia de sua posse, é uma 
bomba-relógio prestes a explodir.

Segundo o atual controlador 
geral do Estado, Alexandre Santos 
de Azevedo, para adiar por pouco 
tempo a detonação da bomba, o novo 
governo teria de demitir imediata-
mente 13 mil servidores ativos, o que 
provocaria uma verdadeira batalha 
jurídica, já que muitos destes encon-
tram-se próximos da aposentadoria.

Mas nem esta atitude extrema 
resolveria o problema, na opinião do 
controlador geral, pois acentuaria  o 
histórico desequilíbrio entre ativos 
de menos para sustentar os inativos 
que sobram na folha.

“O RN é o único estado da fede-
ração que tem o mesmo número de 
ativos e inativos, na razão de 52 mil 
para cada lado”, ele lembra.

Ainda segundo o controlador, 
para que essa conta fechasse, seriam 
necessários quatro ativos para sus-
tentar um inativo. “Fora dessa pos-

sibilidade, a conta jamais fechará”, 
ele assegura.

Perguntado pelo Agora RN se o 
vice-governador não teria exagerado 
ao afi rmar, falando para a 94 FM, 
que o défi cit do Estado já teria chega-
do aos R$ 2 bilhões por ano, quando 
o valor corrente é de R$ 1,5 bilhão, 
Alexandre Santos de Azevedo expli-

cou que a cifra mencionada por Fábio 
Dantas se refere a uma projeção que 
pode ser facilmente alcançada no pri-
meiro semestre de 2019.

Essa projeção que, nas pala-
vras do controlador geral, infl arão 
“cavalarmente” o rombo nas contas 
do Estado baseia-se na chegada, es-
perada para breve, de uma reforma 

da Presidência, proposta abraçada 
pelo atual presidente Jair Bolsonaro 
como a prioridade das prioridades.

“Isso fará com que milhares de 
servidores, com medo do que virá, 
corram em massa para se aposentar, 
o que aumentará ainda mais o desi-
quilíbrio das contas”, lembra.

Em janeiro de 2014, o Tesouro 
estadual já fazia uma cobertura 
mensal para a Previdência de R$ 56 
milhões todos os meses. Agora, o va-
lor é de R$ 126 milhões/mês.

“Se multiplicar esses R$ 126 mi-
lhões por 12 meses, teremos R$ 1,5 
bilhões. Mas a projeção do vice-go-
vernador é de que isso aumente com 
a corrida de servidores pela aposen-
tadoria”, reforçou.

Mas os problemas que a futura 
governadora enfrentará não fi ca por 
aqui, diz o controlador. “Como os 
inativos contribuem a partir do teto, 
que é R$ 5.645,00, quem se aposen-
tar com um salário menor não paga-
rá um centavo para a Previdência. 
E essa turma representa 83% dos 
servidores”, fi naliza Alexandre. 

Governadora eleita Fátima Bezerra Controlador-geral Alexandre Azevedo

NOVO GOVERNO

Governadora eleita defi ne áreas 
temáticas prioritárias na transição

José Aldenir / Agora RN

A governadora eleita do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), defi niu nesta terça-feira, 6, em 
reunião com o governador Robinson 
Faria e auxiliares, as três áreas 
que vão merecer especial atenção 
durante o processo de transição de 
governo: gestão fi scal e orçamento; 
planejamento e desenvolvimento; e 
serviços públicos essenciais.

Em encontro na Governadoria 
entre auxiliares da atual gestão e 
membros da comissão de transi-
ção indicados por Fátima Bezerra, 
Robinson disse que a governadora 
eleita terá à disposição todas as in-
formações das quais necessita. “Não 
vai receber uma caixa preta como a 
que eu tive”, afi rmou o governador, 
em menção à situação como recebeu 
o Estado da antecessora, Rosalba 

Ciarlini, em 2015.
Nesta terça-feira, 6, foi ofi cial-

mente instalada a comissão de tran-
sição do governo. A governadora elei-
ta indicou 19 nomes para o grupo, 
que será coordenado pessoalmente 

por ela e por um núcleo formado 
pelo vice-governador eleito, Ante-
nor Roberto (PCdoB); o suplente de 
senador Jean-Paul Prates (PT), que 
vai herdar a vaga renunciada por 
Fátima no Senado; e o economista 
Raimundo Alves.

De acordo com Fátima Bezerra, 
outros nomes deverão ser indicados 
para a comissão de transição no 
início da próxima semana. Com os 
demais 19 integrantes já nomeados, 
além dela própria, o grupo poderá 
ter acesso a documentos e informa-
ções ofi ciais da administração atual, 
como relatórios sobre a situação das 
fi nanças do Estado.

O governador Robinson Faria 
determinou que sua equipe dispo-
nibilize todos dados solicitados pela 
equipe da governadora eleita. 

Reunião com assessores foi ontem

SEGUNDOS
EM QUINZE

Projeto anticorrupção cria 
seguro para obras em Natal
Está em tramitação na Câmara de 
Natal um projeto de lei denominado 
“Seguro Anticorrupção”, apresentado 
pelos vereadores Cícero Martins 
e Eleika Bezerra, ambos do PSL. 
Em linhas gerais, a proposta obriga 
a Prefeitura de Natal a contratar 
um seguro sempre que for realizar 
uma obra. Ou seja, caso a empresa 
responsável pela obra atrase o 
projeto, use material indevido ou 
descumpra o contrato de qualquer 
maneira, a seguradora vai ressarcir 
o município pelo prejuízo causado.

José Aldenir / Agora RN
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Rio Grande do Norte tem 55 
delegados aptos à Degepol

POLÍCIA CIVIL

José Aldenir / Agora RN

Proposta é resultado de uma pesquisa realizada com a população, que 
elegeu ações na área da segurança com foco no setor de investigação

A Associação dos Delegados de 
Polícia Civil do Rio Grande do Norte 
(Adepol) vai entregar à governadora 
eleita, Fátima Bezerra (PT), uma 
lista tríplice com sugestões de no-
meação para a Delegacia-Geral. Em 
entrevista à 94 FM, a petista agra-
deceu as sugestões, mas disse que 
não tem compromisso de nomear um 
dos nomes sugeridos.

A proposta da Adepol é resulta-
do de uma pesquisa realizada com a 
população, que elegeu ações prioritá-
rias na área da segurança com foco 
no setor de investigação criminal. 
A partir desse diagnóstico, foram 
construídos uma série de propostas 
e projetos para entregar à governa-
dora eleita.

“Segundo a Constituição Estadu-
al, só pode ser delegado-geral quem 
estiver no topo da carreira. Ou seja, 
quem estiver na última classe, que 
chamamos de delegado especial, o 
nível máximo de hierarquia de insti-
tuição”, destaca Paoulla Maués, presi-
dente da Adepol. Segundo ela, há 55 
delegados nessa condição, isto é, aptos 
a concorrer ao cargo de delegado-geral.

Durante a próxima semana, de 

acordo com Paoulla Maués, serão 
divulgados os nomes dos candidatos 
ofi ciais à lista tríplice. A partir de 
então, eles terão um prazo de sete 
dias para apresentar suas propostas 
para o colegiado de delegados, que é 
composto por todos os delegados da 
Polícia Civil do Estado.

A eleição vai ocorrer no dia 21 
de novembro e poderão votar os 
delegados atuantes e aposentados. 
As sessões de votação estão dividi-

das estrategicamente nas cidades 
de Caicó, Mossoró e Natal. Após a 
apuração do pleito, serão divulgados 
os nomes dos três delegados mais 
votados, que vão ser sugeridos à go-
vernadora.

Atualmente, o Estado conta com 
o apoio de 154 delegados em serviço. 
Segundo Paoulla Maués, a principal 
reivindicação da Polícia Civil junto 
ao próximo governo é o fortalecimen-
to da investigação criminal. 

Presidente da Adepol conta que eleição será no próximo dia 21 de novembro

Delegado-geral não precisa 
estar em lista, afirma Fátima

José Aldenir / Agora RN

A senadora Fátima Bezerra (PT), 
governadora eleita do Rio Grande do 
Norte, disse não ter compromisso 
com a lista tríplice a ser elaborada 
pela Associação dos Delegados.

De acordo com a petista, “su-
gestões” são bem-vindas, mas a 
prerrogativa para indicar o próximo 
delegado-geral é sua. “Isso faz parte 
do exercício da participação da socie-
dade. Mas eu não tenho a obrigação 
de aceitar que o nomeado venha a 
ser uma das três pessoas apontadas. 
Essa responsabilidade é minha, en-
quanto governadora delegada pelo 
povo do Rio Grande do Norte”, desta-
cou Fátima, em entrevista ao Jornal 
da Cidade, da 94 FM.

Pela primeira vez na história, a 
Adepol anunciou que vai entregar à 
governadora eleita uma lista trípli-
ce, com três sugestões de nomes pa-

ra a Delegacia-Geral de Polícia Civil. 
Para Fátima, não há um dispositivo 
legal que a obrigue a acatar a suges-
tões da entidade. “Não tem nenhum 

instrumento do ponto de vista legal 
que normatize a lista tríplice. A fun-
ção de escolher os colaboradores é 
intransferível”, acrescentou. 

“Função de escolher colaboradores é intransferível”, disse governadora eleita

SEM ALARDE

Vice de Fátima pede 
cautela na divulgação 
de dados sobre rombo

O vice-governador eleito, 
Antenor Roberto (PCdoB), pediu 
cautela aos integrantes da comissão 
de transição do governo eleito 
quanto à divulgação de informações 
sobre a situação das contas 
públicas do Estado. De acordo com 
ele, é preciso ter “responsabilidade” 
para lidar com os dados e evitar 
“fi car no alarde”.

Em entrevista à 94 FM 
na segunda-feira, o atual vice-
governador, Fábio Dantas (PSB), 
disse que a próxima governadora 
vai herdar um défi cit público perto 
de R$ 2 bilhões por ano.

Em aparente crítica ao atual 
vice-governador, Antenor Roberto 
afi rmou que “não podemos propalar 
o alarde”. “É preciso que a gente 
apresente os números dentro do 
contexto da legislação própria que 
rege o orçamento e as fi nanças 
públicas. Precisamos falar com base 
em informações ofi ciais”, declarou. 

José Aldenir / Agora RN

Antenor pede “responsabilidade”

SEGUNDOS
EM QUINZE

Bolsonaro volta a falar em 
respeito à Constituição
Na primeira visita do presidente 
eleito Jair Bolsonaro a Brasília, 
sua participação em evento sobre 
os 30 anos da Constituição lotou o 
Congresso nesta terça-feira, 6. Em 
pronunciamento, Bolsonaro disse 
que a Constituição é “o único norte”. 
“Na topografi a, existem três nortes, 
o da quadrícula, o verdadeiro e o 
magnético. Na democracia só um 
norte, é o da nossa Constituição”. 
“Vamos continuar construindo o 
Brasil que nosso povo merece”, 
disse o presidente eleito.

José Aldenir / Agora RN
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Ideologias “aparelharam” 
até a prova do Enem

O “aparelhamento” da prova do Enem causou mal-estar no 
Palácio do Planalto e irritação no Ministério da Educação, 
em razão das questões nitidamente “contaminadas” pelo 

clima eleitoral. O principal alvo da indignação no MEC é a 
presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais), Maria Inês Fini, que escolhe os integrantes e 
também preside a comissão que elabora as provas. 

>> 1 Tudo feito no Inep
O MEC confi rmou que as provas 
são preparadas no Inep por 
comissão que sua presidente 
chefi a. O Inep silenciou sobre o 
“aparelhamento”. 

>> 2 Desencalhando dicionário
Além de endossar conceitos da 
ideologia de gênero, a prova do 
Enem até fez propaganda de um 
dicionário gay sobre expressões 
“secretas”.

>> 3 Manipulando os alunos
A avaliação é que o tema da 
redação estimulou os alunos 
a atribuírem a derrota do PT 
a suposta manipulação de 
mensagens do WhatsApp.

>> 4Provocação desnecessária
“Aparelhadas” por grupos 
anti-Bolsonaro, as provas foram 
avaliadas como uma “provocação 
desnecessária”, na defi nição de um 
ministro.

>> Armação nas alturas 
Candidato ao governo gaúcho, Antônio Britto foi 
a Brasília e deu carona de jatinho a Germano 
Rigotto na volta. Rigotto resolveu brincar com 
Britto. Disse que, em Vacaria, Britto teve boa 
votação em 86, mas, em 90, não. Candidato a 
federal, Rigotto superou do jornalista lá. Britto 
riu, olhou pela janela do avião e viu as luzes de uma cidade.
_ É Vacaria, anunciou Britto.
_ Como é que você sabe? Desta altura, todas as luzes são iguais _desdenhou 
Rigotto, sorrindo.
O piloto confi rmou que era Vacaria.
- Viu? Conheço as cidades onde tenho votos até dessa altura, espezinhou Britto.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““Acredito que 

seja um bom 
começo”

Presidente eleito, Jair Bolsonaro 
sobre aumentar a idade da 

aposentadoria no Brasil

Kassab recuou da controvertida 
indicação de Moisés Moreira 
para “conselheiro-presidente” da 
Anatel. A sabatina no Senado foi 
cancelada. O novo indicado é Leo-
nardo Euler, que já é conselheiro.

>> Ilha Fiscal no Paranoá
No apagar das luzes, o governa-
dor do DF, Rodrigo Rollemberg 
(PSB), promovendo licitação, a 
ser encerrada em 31 de dezem-
bro, para conceder espaço público 
a quiosques na orla do lago Para-
noá. Um autêntico Baile da Ilha 
Fiscal. O abacaxi será herdado 
pelo sucessor.

>> Detran-MG abre caixa preta
Já nos estertores do governo 
do PT, o Detran-MG quebrou o 
monopólio do milionário mercado 
de registro de contratos de fi nan-
ciamento de veículos. Em poucos 
dias, o preço das empresas caiu 
de R$227 para R$150 por veículo. 
Economia anual de R$50 milhões 
para o cidadão.

>> Cuba é potência comercial, 
mas só para a Apex
A Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 
(Apex) escolheu em 2008 instalar 
seu escritório de representação 
em Cuba, único país comunista 
entre os 21 da América Central, 
para “desenvolver competitivi-
dade de empresas brasileiras, 
promovendo a internacionaliza-
ção dos seus negócios”. Foi um 
fracasso, claro: as exportações 
para Cuba caíram de US$526,6 
milhões em 2008 para US$346,2 
milhões em 2017. A Apex não 
explica seu fracasso na ilha.

>> Viés ideológico
Quem manda na Apex é o 
conselho deliberativo, chefi ado 
pelo governo federal. A opção 
por Cuba foi do então presidente 
Lula, obviamente.

>> Corrupção era prioridade
O BNDES fi nanciou as obras 
do porto de Mariel ao custo de 
US$682 milhões. Até hoje a obra 
não gera novos negócios para 
brasileiros.

>> Calote em você
O governo cubano não paga as 
parcelas do porto há três meses. 
Deve US$20 milhões ao BNDES 
e US$30 milhões ao Banco do 
Brasil.

>> Indignidade
O tucano FHC e Celso Amorim 
(PT) mostram que são farinha do 
mesmo saco até quando lhes falta 
dignidade na derrota. A dupla 
agora se dedica à canalhice de 
falar mal do Brasil no exterior. 
Que vergonha.

>> Recuo na Anatel
Bolsonaro começou a governar, de 
certo modo. O ministro Gilberto 

HUMBERTO

Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do RN

ARTIGO

Para Benjamin Wiker, o conservadoris-
mo tem sua origem no liberalismo clássico, 
com a defesa da economia liberal, liberdade 
pessoal e instituições republicanas. Já o 
liberalismo moderno, que junta esquerdistas 
moderados e radicais, social democratas 
e comunistas, é uma ideologia. A vida polí-
tica e a moral são vistas inteiramente como 
criações humanas, o homem é maleável e 

O renascimento conservador

pode ser manipulado para promover alguma 
solução política ou projeto ideológico. Esse 
ímpeto leva à propensão de acatar regimes 
impulsivos e destrutivos para revisar a socie-
dade. 

Para Russel Kirk, foram essas doutrinas 
armadas, ideologias e fanatismo político, ou 
para Burke os reformadores fanáticos que 
mergulharam o mundo em trevas. O socia-

lismo e o nacionalismo partiram o mundo em 
pedaços. O que surgiu condenava a tradição, 
enaltecia a igualdade, e saudava a mudança. 
A razão, a ordem, a paz e a virtude, cederam 
lugar à loucura, discórdia, vício e confusão. A 
derrota dos nazistas e fascistas na II Guerra 
Mundial e a desmoralização dos regimes 
comunistas, afogados em corrupção, totali-
tarismo e fracasso econômico frearam o im-
pulso de emancipar os povos das obrigações 
morais, derrubar o estado e a igreja, produzir 
um coletivismo igualitário e descartar todas 
as estruturas do passado.

O mundo tinha outras coisas a prezar 
como liberdade, justiça, segurança das pes-
soas e de suas casas, livre iniciativa, ordem 
social, tradição moral, cultura clássica judai-
co-cristã como fundamento da economia e 
política, sociedades voluntárias, propriedade 
privada e governo representativo. 

Esquerda, socialistas e comunistas 

creem no igualitarismo político e econômico 
e desprezam a tradição. Já o conservadoris-
mo se sustenta em princípios consagrados 
pelo uso, favorece o progresso refl etido 
e moderado, considera que os radicais, 
inimigos da permanência, colocam em ris-
co a herança recebida, tentando forjar um 
paraíso terreno.

Sem interesses e convicções duradores 
que garantam estabilidade e continuidade, a 
sociedade marcha para a anarquia. Justiça, 
prosperidade e tranquilidade são alcançadas 
por responsabilidades assumidas e execu-
ção de nossos deveres na comunidade. Pro-
priedade e liberdade estão ligados. Quanto 
mais difundida a propriedade privada, mais 
estável e produtiva a comunidade política. 
Ordem, liberdade e justiça são produto de 
uma longa experiência social.

A mudança deve ser prudente, gradual 
e judiciosa.
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Atual gestão da OAB tem “letargia”
e “falta de atitude”, diz ex-presidente

CRÍTICA

José Aldenir / Agora RNOAB RN / Divulgação

Na opinião do conselheiro federal da entidade Paulo Eduardo Teixeira, a atual gestão da Ordem dos 
Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte não tem “disposição” para realizar transformações

Ex-presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil no Rio Grande 
do Norte (OAB/RN), o conselheiro 
federal da entidade Paulo Eduardo 
Teixeira lançou críticas ao atual pre-
sidente da seccional potiguar, Paulo 
Coutinho. Segundo Teixeira, a atual 
diretoria tem “letargia” e “falta de 
atitude” na condução de determina-
dos assuntos.

“É hora de mudança e renovação 
na OAB. Fui presidente por dois 
mandatos e, nesta eleição [marcada 
para o dia 28 de novembro], resolvi 
optar por algo diferente. A OAB tem 
mostrado uma letargia. É tempo de 
renovação e de dar oportunidade a 
outras pessoas. A OAB precisa de 
algumas mudanças, incluindo o pró-
prio sistema eleitoral, que é pouco 
representativo e democrático”, afi r-
mou o ex-presidente, em entrevista 

ao Meio Dia Cidade, da 94 FM.
Na opinião de Paulo Eduardo 

Teixeira, a atual gestão da Ordem 
dos Advogados do Brasil no RN não 

tem “disposição” para fazer transfor-
mações na entidade. “No mandato 
de conselheiro federal eu tentei, 
mas senti muita resistência. A OAB 

tem de ser plural, representativa. 
Quem está no comando não vai ter 
essa proposta de transformação, de 
mudança. Falta atitude para essas 
transformações”, afi rmou Paulo Tei-
xeira, que apoia a candidatura de 
Aldo Medeiros.

O ex-presidente criticou também 
o valor da anuidade cobrada pela 
OAB no RN, que é de R$ 870, uma 
das maiores entre as seccionais da 
região Nordeste. “Não vemos essa 
anuidade ser revertida em favor da 
advocacia. Não vejo benfeitorias e 
benefícios levados à advocacia. Há 
cursos, mas são pagos”, critica.

A eleição da OAB do Rio Grande 
do Norte está marcada para o dia 28 
de novembro. Além de Aldo Medei-
ros e Paulo Coutinho, que concorre à 
reeleição, disputa o cargo a advoga-
da Magna Letícia. 

Ex-presidente Paulo Teixeira Atual presidente Paulo Coutinho
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Razão e proporção são temas coringa 
na prova do Enem, avaliam professores

Agência Brasil / Arquivo

Matemática e ciências da natureza são os temas do segundo dia de provas do Enem; especialistas 
sugerem que candidatos resolvam as questões fáceis, controlem o tempo e evitem os “chutões” 

Os estudantes voltam às provas 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) no próximo domingo, 11. 
Desta vez, as áreas de conhecimento 
exigidas serão matemática e as ciên-
cias da natureza.

Segundo o professor de mate-
mática do curso Ciências Aplicadas, 
Vitor Calandreli, equação, geome-
tria plana e espacial, porcentagem, 
probabilidade são alguns dos as-
suntos que mais caem na prova de 
matemática.

O docente explica que o segundo 
conteúdo de recorrência é o cálculo 
de áreas e volumes. Espera-se um 
terço desses assuntos na prova. “Ra-
zão e proporção são tópicos coringa, 
pois pode ser aplicado em função do 
primeiro grau, regra de três simples 
e composta, geometria plana e espa-
cial, gráfi cos, mapas e até o conceito 
básico de probabilidade é de propor-
ção”, explicou Vitor.

Ainda segundo ele, nesta reta 
fi nal é importante revisar o conteú-
do, focando em estratégias de abor-
dagem no momento de resolver as 
questões. “Sempre indico aos meus 
alunos a fazerem os exercícios fáceis, 
mesmo que eles se encontrem espa-
lhados pela prova. Assim, o aluno 
garantirá um bom ritmo de prova e 
evitará ‘chutar’ questões”, declarou.

O professor acrescenta que o 
aluno deve focar em seu equilíbrio 
emocional e físico. “Descansar é ação 
fundamental neste momento. Saber 

descansar é tão importante quanto 
aprender, inclusive precisamos des-
cansar para aprender”, pontuou.

Na visão do professor de ma-
temática do Colégio CEI Mirassol, 
Cleiton André Ferreira, marcar o 
tempo de resolução das questões 
é uma boa estratégia. “Aconselho 
resolver as questões rápidas e con-
trolar o tempo identifi cando, princi-
palmente, o nível da questão”, frisou.

De acordo com ele, o aluno que 
deixou para a última hora ainda po-
de garantir uma boa nota. 

“Os conteúdos de matemática 
básica estão presentes em 60% da 
prova. Na semana que antecede as 
provas de natureza e matemática, o 
ideal é fazer um resumo de todas as 
fórmulas que conhece e como aplicá-

-las”, enfatizou.
“Focar os estudos nos assuntos 

que se tem mais difi culdade”, des-
taca Gianluca Siebra, 19 anos. Ele 
foi aprovado em medicina pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Com nota 863 em 
matemática, o aluno garantiu a va-
ga no ensino superior na edição pas-
sada do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem).

Ele diz que sempre teve uma 
afi nidade natural com os números. 
“Não tive difi culdade, mas também 
fui incentivado por meu pai que é 
engenheiro e gosta de matemática 
e também pelo professor que me co-
locou desde cedo para participar de 
olimpíadas”, declarou.

A dica de Gianluca é focar os es-

tudos nos assuntos que o candidato 
tem mais difi culdade. “Eu estudava 
conforme via que precisava me dedi-
car mais em determinada área, ten-
do como base os simulados e provas 
anteriores do Enem”, pontuou.

Além disso, outro ponto impor-
tante para o hoje estudante de medi-
cina é ter conhecimentos básicos em 
matemática para acertar as ques-
tões de níveis fácil e médio. Sua es-
tratégia próximo ao dia da prova foi 
parar os estudos. “Eu praticamente 
parei de estudar. Foquei em relaxar 
e me preparar psicologicamente pa-
ra prova”, concluiu. 

Candidatos terão 5 horas para responder as questões do segundo dia de Enem

ATENÇÃO ÀS DICAS:

1. Revise fórmulas e aplique-as.

2. Controle o tempo de resolução 
das questões.

3. Resolva as questões fáceis 
primeiro.

4. Foque os estudos em matemática 
básica.

5. Evite chutar questões.

6. Revise o conteúdo.

7. Reserve o dia anterior para 
descansar.
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Número de crimes violentos cai 
quase 16% no RN até outubro

SEGURANÇA

José Aldenir / Agora RN

Entre janeiro e outubro de 2018, foram contabilizados 1.702 homicídios no 
RN; mês de maio foi o mês com a maior redução de crimes violentos

O número de casos de Cri-
mes Violentos Letais Intencionais 
(CVLIs), como homicídios e latro-
cínios, teve uma redução de quase 
16% no Rio Grande do Norte nos 10 
meses de 2018, comparado com o 
mesmo período de 2017.

 Entre janeiro e outubro de 2018, 
foram contabilizados 1.702 CVLIs, 
15,99% a menos em relação aos 10 
primeiros meses do ano passado. 

Apesar da redução nos números, 
o RN segue com uma média diária 
alta em homídios. O registro é de 6,2 
crimes violentos por dia.   

O mês com maior redução foi 
maio, com 41,43% (passou de 210 
para 123), seguido por setembro, 
com 35,29% (passou de 221 para 
143). Os dados foram divulgados 
pela Coordenadoria de Estatísticas 
e Análises Criminais (COINE) da 

Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Defesa Social (Sesed), 

órgão criado para publicação diária 
dos dados sobre criminalidade. 

RN tem média diária de 6,2 mortes violentas, segundo dados da Sesed

POLICIAL MILITAR

Sargento da reserva é 
morto na Redinha; já 
são 24 casos este ano

Um sargento da reserva da 
Polícia Militar identifi cado como 
Francisco Dionísio Alves foi 
assassinado na manhã desta terça-
feira, 6, em um terreno localizado na 
Redinha, zona Norte de Natal.

O militar foi surpreendido por 
dois homens em uma moto. Dionísio 
foi atingido na cabeça por um dos 
projéteis e teve sua arma roubada 
pelos criminosos. O roubo da arma 
do sargento pode ter sido a principal 
motivação do crime.

Com a morte de Dionísio, sobe 
para 24 o número de policiais militares 
assassinados no Rio Grande do Norte 
apenas em 2018. 

José Aldenir / Agora RN

RN: 24 PMs mortos em 2018
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Museus do RN perdem verba 
federal para modernização

PROJETO

José Aldenir / Agora RN

Três instituições participaram da “chamada pública de modernização” do 
Ibram no RN, mas os recursos são apenas para os 28 melhores projetos

O Instituto Brasileiro de Mu-
seus (Ibram) divulgou a lista dos 28 
melhores projetos apresentados pa-
ra a obtenção de recursos federais. 
Cada projeto receberá R$ 100 mil e 
o Rio Grande do Norte não foi con-
templado. Isso porque a Fundação 
José Augusto fi cou em 32º lugar, a 
Prefeitura de Major Sales obteve a 
97% posição e a Sociedade Amigos 
da Pinacoteca Potiguar fi cou na 
130º colocação.

A Fundação José Augusto apre-
sentou um projeto visando à preser-
vação e manutenção do patrimônio 
arquitetônico, histórico e cultural 
do Estado. A prefeitura de Major 
Sales mostrou o projeto Museu 
Vivo: cultivando, educação, arte e 
memória. Já a Sociedade Amigos da 
Pinacoteca Potiguar deu ênfase ao 
projeto intitulado apoia a ativida-
des museológicas e culturais no RN.

De acordo com uma nota técni-
ca do Ibram, “o processo é público, 
porém a avaliação pela comissão de 
seleção é de acesso restrito. Somente 
as instituições participantes podem 

solicitar a sua própria avaliação. 
Neste momento estamos em período 
recursal. Assim, cada instituição po-
de encaminhar formulário de recur-
so para análise”, diz a nota. 

Museu Luís da Câmara Cascudo, por exemplo, vai fi car sem esse tipo de verba

CRISE

Robinson admite que pode encerrar 
mandato sem pagar 13° de servidores

José Aldenir / Agora RN

O governador Robinson Faria 
(PSD) disse que a sua sucessora no 
cargo, a senadora Fátima Bezerra 
(PT), vai encontrar uma realidade 
muito melhor do que a encontrada 
por ele há quatro anos.

Segundo Robinson, até o fi nal 
do ano muitas obras serão inaugu-
radas, com destaque para o sanea-
mento, infraestrutura e estradas. 
O atual gestor disse que Fátima 
não precisará enfrentar forças que 
teriam prejudicado seu governo nos 
últimos dois anos – numa referência 
aos senadores José Agripino Maia e 
Garibaldi Alves Filho.

Questionado sobre o pagamento 
do 13º salário dos salários de 2018 - e 
o remanescente do ano passado, Ro-
binson Faria disse que tudo depende 
de um entendimento do Tribunal de 
Contas do Estado com Tribunal de 
Justiça do Estado.

O governador destacou que o 
Banco do Brasil aprovou a anteci-
pação de recursos para o Estado 

tendo como garantia a obtenção de 
royalties futuros sobre a produção 
mineral, mas que foi impedido pela 
Justiça e pelo Tribunal de Contas de 
liberar a verba.

De acordo com Robinson Faria, 
15 mil servidores ainda não recebe-
ram o 13º salário do ano passado. 

“Caso haja a liberação dos R$ 180 
milhões dos royalties, não haverá 
problema para a próxima governa-
dora. A equipe de transição vai tra-
balhar na Escola de Governo e va-
mos passar todas as informações que 
forem solicitadas. Exatamente tudo 
o que o governo anterior não fez por 
mim, eu farei agora”, disse Robinson 
Faria, referindo-se à ex-governadora 
Rosalba Ciarlini.

Ele classifi cou a reunião entre 
sua equipe a e da Fátima Bezerra 
como harmoniosa, consensual e co-
laborativa. Faria disse ainda que 
espera a manutenção dos programas 
de ação social, com a distribuição de 
café da manhã e almoço pelo Estado, 
devido ao alto índice de desemprego.

Já em relação ao suposto défi cit 
de R$ 2 bilhões, a ser herdado pelo 
próximo governo, Robinson deixou 
claro que nada será omitido e que 
está pagando caro por insistir em 
manter os servidores trabalhando, 
ao invés de demiti-los. 

Governador garantiu transparência

O que sua empresa familiar 
precisa estar atenta nessa época 
de transformações? O mundo 
atual é muito mais complexo do 
que os fundadores tinham no 
início da empresa. O cliente está 
mais exigente, o mercado mais 
competitivo, os funcionários mais 
dispersos e a vida mais corrida. 
Para auxiliar com essa realidade, 
as empresas preparadas para viver 
esses novos tempos, sejam startups 
ou grandes corporações, podem ser 
boas referências.
Pense numa marca de bebida não 
alcoólica. Pensou em refrigerante? 
Coca-Cola? O bacana desse 
exemplo de uma empresa centenária 
é sua capacidade de adaptação. 
Uma vez vendida como remédio 
pelo farmacêutico John Pemberton, 
a Coca, que já teve álcool na sua 
fórmula, reúne marcas de bebidas 
que vão da boa e velha água, 
passando por chás, leite, sucos, 
isotônicos, entre outras bebidas. E, 
nos últimos anos, até em capsulas 
você encontra os produtos Coca-
Cola. Inovação é o destaque aqui.
O segundo destaque vai para a 
liderança. Já ouviu falar em Satya 
Nadella? É o líder maior da Microsoft. 
Depois do histriônico CEO Steve 
Ballmer, um líder que fazia muito 
barulho, mas gerava resultados 
pífi os, Nadella tem reinventado a 
MS. Descontinuou produtos, vendeu 
marcas, redesenhou o negócio. 
Hoje, por exemplo, o Offi  ce gera 
uma imensa receita sendo alugado. 
Nadella representa o que os 
estudiosos chamam de liderança de 
resultados, competência importante 
nas empresas modernas.
E o terceiro ponto de destaque deve 
ser a capacidade de adaptação. 
Já ouviu o verbo pivotar? Signifi ca 
mudar a estratégia do negócio, após 
ter fracassado no caminho escolhido. 
Um exemplo aqui é a EasyTaxi. 
Fundada em 2011 para ajudar as 
pessoas a não perder o ônibus, a 
empresa mudou totalmente sua 
pegada focando no mercado de taxi. 
Hoje presente em mais de 30 países, 
a empresa se dedica a um fi lão bem 
mais rentável.
Esses 3 pontos – capacidade de 
adaptação, liderança de resultados e 
inovação – trará sua empresa familiar 
para as competências essenciais na 
economia do século XXI.

SEMIO
TIMENI

semio@semio.com.br

Empresa familiar 
na era digital
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Angelina Jolie e Brad Pitt já se 
preparam para duelo na justiça

ESTADOS UNIDOS

Divulgação/ Getty Images

Julgamento de um dos casais mais famosos de Hollywood vai decidir sobre 
a guarda dos seis filhos e sobre a divisão da mansão onde eles moravam

Está marcado para 4 de dezem-
bro o início da batalha judicial entre 
Angelina Jolie e Brad Pitt. O julga-
mento vai decidir sobre a guarda dos 
seis fi lhos e sobre a divisão da casa 
onde eles moravam.

Com relação às crianças, Angeli-
na quer ter a custódia integral, en-
quanto Pitt quer a guarda compar-
tilhada. Os dois estavam negociando 
a respeito de uma custódia interina, 
mas as conversas não avançaram e o 
caso será decidido por um juiz.

Eles são pais de Maddox, 17 anos; 
Pax, 14; Zahara, 13; Shiloh, 12; e dos 
gêmeos Know e Vivienne, de 10.

O magistrado também vai deci-
dir sobre o destino de uma residên-
cia que os dois dividiram, já que eles 
não fi zeram acordo judicial.

Angelina e Pitt foram casados 
entre 2014 e 2016. Eles se conhece-

ram em 2005, durante as gravações 
do fi lme “Sr. & Sra. Smith”.

A separação não foi amigável. 
Em agosto, Angelina chegou a acu-

sar o ex-marido de não pagar pensão 
para os fi lhos, o que foi negado pelo 
ator. Com informações da Folha-
press. 

Em agosto passado, Angeline chegou a acusar Brad Pitt de não pagar pensão

QUEM DIRIA

Pabllo Vittar disputa 
título de mulher mais 
sexy de 2018 

Quem acompanha a carreira 
da Pabllo Vittar sabe que a cantora 
adora postar fotos arrasadoras nas 
redes sociais, mas neste domingo 
ela foi com tudo!

Após a “IstoÉ Gente” ter 
anunciado que ela está disputando 
o título de “Mulher Mais Sexy de 
2018”, a drag compartilhou uma 
imagem ousadíssima nos ‘Stories’. 
Com uma calcinha cavada, Pabllo 
fez uma pose de costas para lá de 
sensual. 

Em 2015, Vittar começou a ganhar 
atenção na internet após o lançamento 
do videoclipe da canção “Open Bar”, 
releitura em português de “Lean On”. 

Instagram / Reprodução

Drag vem colecionando fãs 
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““O novo não está 
no que é dito, mas 
no acontecimento 

de sua volta”

(Michel Foucault)

>> O rei do drible. 
Condenado a pagar multas 
ambientais que superam 
R$ 8 milhões (por ter 
construído um trapiche 
em Porto Alegre), o craque 
Ronaldinho está prestes a 
perder o passaporte e teve 
suas contas bloqueadas pela 
receita federal. O inusitado 
da intervenção fi scal é que 
só foi encontrada na conta 
a quantia de R$ 24,63, que 
dá muito mal para três 
cafezinhos. Ronaldinho está 
em compromissos na China 
e no Japão.

A uma semana do primeiro 
turno das eleições presidenciais, a 
notícia pipocou: o Facebook havia 
descoberto um ataque virtual à 
sua plataforma, tornando vulne-
ráveis dados pessoais de “quase 
50 milhões” de usuários. Passados 
14 dias, perto do segundo turno, a 
empresa atualizou o informe – os 
afetados eram quase 30 milhões. 
Usuários foram orientados a fazer 
novo login. Invasores não identifi -
cados acessaram e-mails e telefones 
associados a 15 milhões de contas; 
outros 14 milhões tiveram expostos 
dados como gênero, local/idioma, 
status de relacionamento, religião, 
cidade natal, cidade atual, nasci-
mento, educação, trabalho, 10 últi-
mos check-ins ou locais em que foi 
marcado, páginas que segue, e até 
as 15 pesquisas mais recentes.

“Há uma possibilidade razoável 
de que a vulnerabilidade que o Fa-
cebook sofreu tenha correlação com 
a obtenção de dados para um tipo de 
ativo altamente valioso, a venda no 
mercado de psicometria e infl uência 
eleitoral”, diz o advogado e especia-
lista em direito digital Rafael Zanat-
ta, do Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec). Psicometria é 
o ramo que une estatística e psico-
logia. Em outras palavras, trata-se 
do uso de método matemático para 
medir como e o que alguém pensa 
e sente. A técnica permite traçar 
padrões de comportamento online 
ou perfi s psicológicos. Ouro puro em 
período eleitoral.

“A partir de um conjunto de da-
dos, você consegue manipular uma 
pessoa, virar um comportamento 
ou até mesmo levá-la a um radica-
lismo”, lembra Zanatta. Para enten-
der melhor: o invasor descobre, por 
exemplo, que entre as 14 milhões 

que tiveram dados expostos, há um 
grupo relevante que relatou assal-
tos em postagens, ou visitou uma 
delegacia nos últimos meses. Certa-
mente se trata de alguém sensível 
a mensagens sobre como a insegu-
rança nos afl ige. Agora, repita o pa-
drão para cada vestígio deixado pelo 
usuário no mundo virtual.

O promotor Frederico Meinberg 
Ceroy, da Comissão de Dados Pesso-
ais do Ministério Público do Distrito 
Federal, instaurou inquérito para 
apurar o caso. O Facebook emitiu 
dois informes sobre o caso, assina-
dos pelo vice-presidente de geren-
ciamento de produto, Guy Rosen. 
A empresa sabe quantos brasileiros 
estão entre os 30 milhões atingidos 
pela invasão. Mas se recusa a tornar 
pública esta informação. “Estamos 
cooperando com o FBI, que está in-
vestigando o caso ativamente e nos 
pediu para não discutir sobre quem 
pode estar por trás deste ataque”, 
limitou-se a informar um porta-voz 
da empresa, ao ser questionado so-
bre o assunto.

Mais do que colocar em xeque 
a confi abilidade da plataforma, os 
invasores são também concorren-
tes do Facebook. Isso porque você, 
caro leitor, já autoriza a platafor-
ma a vender seus dados, sem que 
perceba. A empresa disponibiliza 
a anunciantes a hipótese de fazer 
propaganda segmentada por crité-
rios dos mais diversos, como locali-
zação, gênero e interesses pessoais. 
Conhecidos nos meios digitais como 
“dark posts”, foram usados a rodo 
nas eleições de 2018. Dados prelimi-
nares do TSE já colocam o Facebook 
no primeiro lugar do ranking de 
fornecedores da campanha eleitoral 
no Brasil. Faturou R$ 34,4 milhões. 

(Por Thiago Herdy, na Época)

>> Constituição 30 anos. 
Num plenário a meia-boca foi 
realizada ontem no Congresso 
Nacional a sessão solene em 
homenagem aos 30 anos de 
promulgação da Constituição 
de 1988, que Ulysses 
Guimarães chamou de “cidadã”. 
Vagabundando no pós-eleição, 
os parlamentares sumiram de 
Brasília.

>> Ineditismo. Noticiado aqui 
há mais de uma semana, um 
processo de licitação publicitária 
do governo do estado publicado 
no Diário Ofi cial, não teve 
o devido conhecimento do 
governador Robinson Faria. 
Um caso inédito. Com a atual 
administração encerrando, a tal 
licitação pode ser anulada por 
Fátima Bezerra.

>> As candinhas. Sucesso 
nacional entre as décadas de 
40 e 60 na saudosa Revista 
do Rádio, a coluna “Mexericos 
da Candinha” distribuía as 
fofocas do meio artístico. A 
misteriosa fofoqueira faz escola 
hoje no noticiário sobre Jair 
Bolsonaro com o trio Miriam 
Leitão, Cristiana Lobo e Eliane 
Cantanhêde.

>> Desburocratizando. O 
Congresso decretou e o presidente 
Michel Temer sancionou a lei 
de 8 de outubro de 2018 que 
racionaliza e desburocratiza 
procedimentos que antes 
necessitavam da presença dos 
cartórios. Fim do reconhecimento 
de fi rma, da autenticação de cópia 
e de outros entraves.

>> Força letal. A PM de São 
Paulo municiou agentes da Rota 
com metralhadoras MAG, calibre 
7,62mm, e pediu emprestado 
ao Exército metralhadoras 
calibre .50 para uso no perímetro 
das penitenciárias onde está 
presa a cúpula do PCC. Corre 
a informação que há uma 
megaoperação de resgate dos 
bandidos. 

>> Espírito potiguar. O jovem 
capixaba Lucas de Oliveira, 24 
anos, morador de Natal, é um 
dos fi nalistas no concurso do 
Programa Prelúdio, apresentado 
na TV Cultura pelo maestro Júlio 
Medaglia. O programa televisivo 
estimula jovens talentos em 
música erudita e premia com um 
bolsa de estudos na Hungria.

Transparência pela metade

A juíza Gabriela Hardt é 
digna da gente delatar 

até a pupila. 

(Roney Bianor Caldas)

A Globo tendo que cobrir 
cada passo de Bolsonaro 

não tem preço.

(Rejane Paiva)

Cuidado, Fátima! Cargo 
de comando tem que ter 

credibilidade e voto.

(Jailton Amorim Dantas)

PICARDIA NAS REDES
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...da jornalista Miriam 
Leitão: “O presidente 
eleito diz que vai 
mudar a fórmula de 
cálculo do desemprego 
do IBGE. Ao explicar 
por que, ele mostrou 
que está enganado 
sobre como o número é 
calculado”;

...do jornal Folha de 
S.Paulo: “Após eleições, 
WhatsApp vira 
canal de exaltação a 
Bolsonaro e divulgação 
de caça às bruxas”;

...do jornal Estadão: 
“Fala de Bolsonaro 
sobre desemprego 
mostra ‘total 
desconhecimento’, 
dizem servidores do 
IBGE”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Presidente
O advogado  potiguar Robson Maia, 
com atuação nacional no Direito 
Tributário, foi escolhido para 
presidência do III Fórum Paraibano 
de Direito Tributário. O evento 
acontecerá na próxima quinta-feira 
com a presença do Vice-presidente do 
STJ ministro Humberto Martins, do 
Desembargador Federal do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região Hélio 
Siqueira, do Vice-Presidente do 
Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais do Ministério da Fazenda, 
Hélio Siqueira, e dosjuristas Paulo de 
Barros Carvalho (professor da USP) 
e Roque Carrazza (professor da PUC/
SP). Durante o Fórum, Robson Maia 
será homenageado.

>> Conceito A
Da equipe de transição  anunciada 
pela governadora eleita Fátima 
Bezerra, chamou a atenção o nome 
do engenheiro agrônomo e professor 
adjunto da UFRN Alexandre de 
Oliveira Lima. Nome técnico e muito 
conceituado, percurso acadêmico 
rico e de luta pelo desenvolvimento 
sustentável.

>> Finalmente 
Após quase 18 anos desde o último 
concurso público, 164 novos 
servidores do Instituto Técnico-
Científi co de Perícia do Rio Grande 
do Norte (ITEP) foram empossados 
na manhã desta terça-feira (6) 
pelo governador Robinson Faria. 
A solenidade ocorreu na Escola de 
Governo, com as presenças do diretor 
geral do ITEP, Marcos Brandão, da 
secretária chefe do Gabinete Civil, 
Tatiana Mendes Cunha, secretária 
de Segurança, Sheila Freitas, do 
Comandante Geral da Polícia 
Militar, coronel Osmar Maciel, 
demais membros da segurança 
pública e do secretariado, diretores e 
servidores do Instituto.

>> ONG premiada 
A Casa Durval Paiva foi escolhida 
como a Melhor Ong do Brasil na 
segunda edição do Guia Melhores 
Ongs, realizada na última quinta 
(1), no Museu de Arte Moderna 
- Parque do Ibirapuera em São 
Paulo/SP. A iniciativa da premiação 
é do Instituto Doar e da Rede 
Filantropia que receberam mais de 
2.500 inscrições de todo o país. Em 
2017, a Durval Paiva já havia sido 
contemplada como a melhor Ong do 
Nordeste, fi cando também entre as 
100 melhores do país.

Deputado Felipe Maia participando da Sessão Solene do Congresso 
Nacional em Homenagem aos 30 Anos da Constituição Federal do 
Brasil, no plenário da Câmara Federal, nesta terça-feira. O evento 
contou com a presença do presidente eleito Jair Bolsonaro

Desfi le Água de 
Coco Verão 2019 
no São Paulo 
Fashion Week

Em clima de afi nidade, a governadora eleita Fátima Bezerra foi 
recebida nesta terça-feira pelos os deputados estaduais do RN. 
“Quando você está em um cargo Executivo, é necessário, mais do que 
nunca, saber ouvir”, disse ela

>> Garantia
Na visita institucional que a 
governadora eleita Fátima 
Bezerra (PT) fez à Assembleia 
Legislativa na manhã desta 
terça-feira (6), o presidente 
do Legislativo, deputado 
Ezequiel Ferreira de Souza 
(PSDB), afi rmou que a Casa 
está pronta para se somar aos 
projetos em prol do Rio Grande 
do Norte. Fátima Bezerra foi 
à Assembleia acompanhada 
do seu vice, Antenor Roberto 
(PCdoB), do deputado Fernando 
Mineiro (PT), eleito para seu 
primeiro mandato na Câmara 
Federal e do deputado estadual 
eleito, Francisco do PT.

>> Em nome dos demais 
deputados, Ezequiel Ferreira 
agradeceu a visita e afi rmou 
que todos os deputados são 
solidários ao momento de 
difi culdade fi nanceira por que 
o Estado passa. O presidente 
também informou que já pediu 
à equipe técnica do Legislativo 
um levantamento dos projetos 
de lei que tramitam na Casa, 
a fi m de que se dê celeridade à 
votação, tendo em vista o prazo 
legal para entrar em vigor.

Instagram

Divulgação

Elias Medeiros / Divulgação
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O fi lho mais velho do cantor Le-
andro levou os fãs às lágrimas com 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Os astros vão deixar suas emoções à fl or da pele, 
por isso, controlar a impaciência será seu maior 
desafi o. Aguarde novidades no trabalho e nas 
fi nanças. Revele toda sua fogosidade no sexo.

 Sociedade ou parceria de trabalho pode 
enfrentar instabilidades. Procure ter mais 
paciência e jogo de cintura. Na paixão, você será 
exigente. Cuidado com confl itos no romance.

Você pode querer desvendar algum segredo ou 
mistério. No emprego, terá facilidade para se unir 
aos colegas e trabalhar em equipe. Sol e Lua 
estimulam o romance. Paixão secreta no ar.

Seu dia pode ser cheio de mudanças e 
imprevistos. Controle o estresse e evite o excesso 
de trabalho. Sua saúde vai exigir atenção. Use e 
abuse do seu charme na paquera ou na união.

Novidades com amigos ou na sua vida social. O 
trabalho vai exigir disciplina e dedicação: não deixe 
para amanhã o que pode fazer hoje. Forte atração 
por colega ou pessoa conhecida.

Urano pode deixar você mais imprudente: pense 
bem antes de tomar qualquer decisão. Convém 
ter cuidado com jogos e especulações para não 
perder dinheiro. A dois, compartilhe seus sonhos.

Acontecimentos inesperados podem afetar sua 
carreira ou alterar seus planos. Fase de sorte: 
faça uma fezinha. Vai arrasar nas paqueras, mas 
tudo indica que quer curtir a sua liberdade.

Ótimo astral para investir em seus planos. Imprevistos 
em casa podem exigir reparos e gastos inesperados. 
Na vida a dois, estimule o companheirismo, mas evite 
remoer assuntos do passado.

Assuntos pendentes na Justiça podem voltar à tona 
ou passar por uma reviravolta inesperada. Talvez 
você não tenha o resultado que espera. A dois, fase 
caseira. Cuide bem de quem ama.

Vigie as oportunidades de promoção e mostre 
que merece seu lugar ao sol. Mas escolha bem as 
palavras, controle a franqueza e a agressividade. Na 
união, faça planos com seu amor.

 Urano indica altos e baixos nas fi nanças, por 
isso, cuide bem do seu dinheiro. Não é um bom 
momento para fazer negócios e parcerias. Muita 
sintonia e sedução no romance.

Vai se interessar por tudo que possa abrir a sua 
mente ou trazer novos estímulos para a sua vida. 
Pode ter gastos inesperados. Na união, valorize 
as afi nidades e procure sair um pouco da rotina.

Últimos capítulos. Resumos não divulgados pela emissora.
SEGUNDO SOL

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)

Isabel rouba a escova de dentes de Alain e deixa uma surpresa em seu quarto. Alain convence Emiliano a continuar 
em seu fi lme. Josi avisa a Mariane para tomar cuidado com Isabel. Isabel procura um laboratório especializado em 
DNA. Ana se preocupa por não conseguir falar com Cris. 

ESPELHO DA VIDA

Emílio afi rma a Samuca que irá destruí-lo. Coronela pede ajuda a Florêncio para falsifi car o exame de 
DNA do fi lho de Waleska. Vanda diz a Samuca que eles terão de demitir funcionários. Waleska mostra o 
resultado do exame de DNA para Samuca, sem saber que foi falsifi cado por Coronela. 

O TEMPO NÃO PARA

Filho de Leandro emociona
web com homenagem ao pai

HERDEIRO
Instagram / Reprodução

Thiago ao lado do pai, morto há 20 anos

Jovem fez a declaração por 
meio de post no Instagram

linda homenagem na última segun-
da-feira, 5.

Em sua conta no Instagram, 
Thiago Gonçalves compartilhou 
uma foto antiga ao lado do pai, que 
morreu há 20 anos após lutar contra 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 19

OOP
MALADIRETA

REIRAQUE
QCOSUAR

DURACOIO
IMARNOS
TRIGEMEOS

LEALEPASO
TAAREAL

GUMGEMIDO
RACISTAN

FAROLALGA
GBMMUN

FERMENTADA
JAMAISAER

Sentimen-
to asso-
ciado à

vingança

Pronome 
possessi-
vo femini-
no singular

Embala-
gem de 
desodo-

rante

Serviço
oferecido

pelos
Correios

(?) Pitan-
ga: atuou
em "Babi-
lônia" (TV)

Organiza-
dor das
Olimpía-

das (sigla)

Opõe-se
ao "X", no
jogo da
velha

D. Pedro
(?), impe-
rador do

Brasil
Três

nascidos
no mesmo

parto

Rápido
nos movi-
mentos

Verdadei-
ro; au-
têntico

Embalar
(o bebê) 

Precon-
ceituoso

com a cor
da pele

Jogo com
bolinhas 
de vidro

Terceira
nota

musical

Aeronáu-
tica 

(abrev.)

Brado de incentivo
aos toureiros

Arte de construir
edificações

Duas raças de cães
(?) além:
exceder o
limite de 

Pouco
profundo

(o rio)

Acusada
de crime
Rígida;
sólida

Sua capital
é Bagdá
Cobalto

(símbolo)

Transpirar

Tipo
de fita

Laços 
Transporta o
alimento do
trabalhador

Cobertura 
de casebre
Para o; em
direção a

Parte do
oceano
Som de
risada 

Honesto; 
sincero

Cola, em
inglês

Vogais de
"sala"

Beirada;
borda

Sílaba de
"mundo"
Antecede

o "O"

O uivo, do
lobo
Exige

pagamento

Planta
aquática 
Período

de 30 dias

A bebida
como a
cerveja
Nunca

Fernando Alonso,
piloto de F1

Sinalização para
embarcações

3/gum. 4/dura. 6/gemido. 9/trigêmeos. 10/mala direta.

um câncer.
“Me deu uma saudade que até 

dói, te amo pai onde quer que esteja, 
nunca vou aprender dizer adeus”, 
escreveu ele, fazendo referência a 
um dos maiores sucessos da dupla 
Leandro e Leonardo.

Quando o cantor morrer, o jovem 
tinha apenas 13 anos. A declaração 
emocionou os internautas.“Vai fi car 
para sempre em meu coração”, es-
creveu uma internauta.

“Vai fi car para sempre em meu 
coração”, escreveu uma internauta.  
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

S.P. CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 29.810.931/0001-37, tor-
na público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA, a Licença Simplifi cada, com prazo de validade  até 05.11.2024, em 
favor do Empreendimento relativo a extração mineral de areia na construção civil, localizado no 
leito do Riacho Salgado, na localidade Riacho da Cruz, Zona Rural dos municípios de São Pedro 
e São Paulo do Potengi-RN.

Fabrizia Maria Lopes de Oliveira
Sócia

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

A LL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ no 10.477.812/0001-86, torna pú-
blico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Prévia – LP para uma área de 69,14 ha do Loteamento Sollares do 
Potengi localizado no município de São Paulo do Potengi/RN. 

JOSÉ LINDOMAR SOUZA FERNANDES 
Sócio-Diretor

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO EXTERNO
Edital 04/2018

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do Rio Grande 
do Norte, Senac - AR/RN, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GDP), torna público 
que se encontram abertas as inscrições para Processo Seletivo Externo com vistas a contratação de: 
(I) Técnico Operacional I – Manutenção – Administração Regional – GOP; (II) Assistente Admi-
nistrativo – Biblioteca -  SENAC (CEPs de Natal e grande Natal); (III) Analista Administrativo Jr. 
– Compras – Suprimentos; (IV) Técnico Operacional II – Administrativo – Administração Regional 
– GPG; (V) Instrutor do Eixo de Ambiente e Saúde – Beleza (Cabeleireiro) – SENAC Caicó, nos 
termos da Resolução Senac nº 1018/2015, que estabelece normas do processo seletivo para contrata-
ção de colaboradores e formação de cadastro de reserva. A íntegra, condições e requisitos do Edital de 
Processo Seletivo externo estão disponíveis por meio do site http://www.rn.senac.br/trabalhe-conosco. 
Data de encerramento das inscrições: até às 23h59 min do dia 04 de setembro de 2018. 

Natal/RN, 30 de agosto de 2018.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC-AR/RN

Gerência de Desenvolvimento de Pessoas

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A ITAPETINGA AGRO-INDUSTRIAL S/A, CNPJ 08.331.340/0002-98, torna-se público que 
recebeu do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renova-
ção da Licença de Operação nº 2018-121928/TEC/RLO-0349, com prazo de validade até 22 de 
outubro de 2022, em favor do empreendimento fábrica de cimento instalada em uma área de 
216.249m2, com 21.755m2 de área construída, realizando coprocessamento para produção de 
clínquer e moagem de cimento, localizada na Av. João Pereira dos Santos Filho, 3003 – Itape-
tinga – Mossoró/RN

João Marques Neto
Gerente Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO, CNPJ 27.184.936/0004-19, tor-
na-se público que recebeu do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Regularização de Operação nº 2018-124388/TEC/LRO-0165, com prazo de 
validade até 26 de outubro de 2020, em favor do empreendimento Extração de Calcário e Argila 
instalada em uma área de 9,95 hectares, volume 1000m3, localizada na Av. João Pereira dos 
Santos Filho, 3003 – Itapetinga – Mossoró/RN

João Marques Neto
Gerente Geral

TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 04.605.102/0001-91 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 Combustíveis 
Líquidos para Automotores localizado no SÍTIO  PAGÕES SN ZONA RURAL CEP: 59.182-
000 NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN.

LUCAS BATISTA DE MIRANDA
Proprietário

IFS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 05.688.534/0001-76, 
com endereço na Av. Trairy, 939, Sala B, Centro, Santa Cruz/RN, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDE-
MA, a Licença Simplifi cada - LS para o Residencial Celina Maria Maia, composto por 
40 unidades habitacionais, a ser localizado na zona de expansão urbana do município 
de Santa Cruz/RN.

João Olimpio Maia Ferreira de Souza
Proprietário

Pedido de Renovação 
de Licença Simplifi cada

Caulise Caulim do Seridó Ltda, CNPJ 02.905.197/0001-33, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplifi cada para a Indústria de Benefi cia-
mento de Caulim, localizada na Fazenda Caiçara, Zona Rural, município de Equador/RN.

Roberta Cheila Nobrega de Andrade
Diretora

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20(VINTE) dias

A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma dalei, etc.
 FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita 

nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0830470-
25.2016.8.20.5001, proposta por LUIS MARIA JOU TURALLAS contra ENRIQUE MARROQUIN 
MONEDERO, sendo determinada a CITAÇÃO de ENRIQUE MARROQUIN MONEDERO, espa-
nhol, casado, empresário, inscrito no CPF: 015.014.304-40, para que: 1) no prazo de três dias 
efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 189.843,15 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e 
quarenta e três reais e quinze centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fi xados 
em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 
03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do 
CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejei-
tados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer 
ao fi nal do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do 
exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro 
do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente 
de penhora de seus bens, fi cando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente pro-
telatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, 
poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento 
do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de 
revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu,LUZENHHYR SOUZA DA SILVA, 
Auxiliar Técnico, digitei.

Natal, 4 de julho de 2018.

 Elane Palmeira de Souza
 Juíza de Direito em substituição legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Juecy Fernandes Aurino da Silva- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

O Município de Santa Maria/RN, através da Prefeitura Municipal de Santa Maria/RN, por 
intermédio da Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento dos(as) interessados(as), 
que fará licitação no dia 26 de novembro de 2018, às 09:00 horas, na Sala das Licitações, no 
edifício-sede da Prefeitura do Município de Santa Maria/RN, na Modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por preço global, a qual será 
regida pela Lei nº 8.666/93 (com suas alterações posteriores) e demais normas aplicáveis à 
espécie, com o objetivo a contratação de empresa especializada prestação de serviços de 
limpeza pública na zona urbana da cidade de Santa Maria. O Edital na íntegra encontra-se a 
disposição dos interessados, na Sede da Prefeitura – Sala das Licitações.

Santa Maria/RN, 06 de novembro de 2018

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018
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McLaren aberta com o piloto 
brasileiro Sérgio Sette Câmara

F1

Reprodução / Sette Câmara

O Brasil voltará a ter um piloto 
na Fórmula 1 a partir de 2019. O 
mineiro Sérgio Sette Câmara foi 
confi rmado pela McLaren nesta ter-
ça-feira como seu piloto de testes e 
de desenvolvimento para a próxima 
temporada. O atleta de 20 anos atu-
almente a Fórmula 2, principal cate-
goria de acesso ao maior campeonato 
de automobilismo mundial.

“É o meu sonho me tornar um 
piloto de Fórmula 1. E gostaria de 
agradecer a McLaren por me dar 
esta incrível oportunidade. Meu ob-
jetivo é me integrar ao máximo com 
o time e trabalhar o mais perto pos-
sível da equipe, ouvir, aprender para 
me desenvolver como piloto e ajudar 
a McLaren”, disse o brasileiro, em 
comunicado divulgado pela equipe 
britânica.

O piloto já vinha negociando com 
a tradicional equipe da F-1 nas úl-
timas semanas, conforme informou 
o Estado em entrevista exclusiva 
com Sette Câmara. Com o acerto, 
ele passará a integrar o Programa 
de Jovens Pilotos da McLaren. Para 
tanto, chegará com a experiência de 
já ter feito parte de projeto seme-
lhante da Red Bull nos últimos anos.

Outro componente brasileiro na 
tradicional equipe da F-1 é a Petro-
brás, uma das patrocinadoras do ti-
me. Sette Câmara passou a receber 
apoio da Lubrax, que são as linhas 
de lubrifi cantes da estatal, neste 
ano. 

Na Fórmula 1, o brasileiro deve 
ganhar a chance de participar de 
treinos livres das etapas da tempo-
rada, assim como pode estar nos tes-
tes de pré e intertemporada. Só não 
poderá ser considerado um reserva 
dos titulares porque ainda não ob-
teve a chamada Superlicença, uma 
exigência da Federação Internacio-
nal de Automobilismo (FIA) para os 
novatos na categoria. 

Piloto Sérgio Sette Câmara

Palmeira marca no fi m, vence 
Alecrim por 1 a 0 e sobe à elite

ESTADUAL

José Aldenir / Agora RN

Único gol da partida - disputada na Arena das Dunas - foi anotado aos 45
do segundo tempo, com Odair de cabeça. Alecrim permanece na Segundona

A tarde desta terça-feira, 6, re-
servou fortes emoções para os tor-
cedores de Alecrim e Palmeira de 
Goianinha. Clubes com melhores 
campanhas em toda a disputa da se-
gunda divisão do Campeonato Esta-
dual, eles se enfrentaram na grande 
fi nal do torneio. Efi ciente, o time de 
Goianinha marcou um gol no fi m e 
venceu por 1 a 0, sagrando-se cam-
peão e selando o retorno para a elite 
potiguar. O time de Natal, por sua 
vez, terá de amargar mais um ano 
na Segundona.

O único tento da partida foi ano-
tado aos quarenta e cinco minutos 
da etapa fi nal. Após cobrança de 
escanteio no lado direito do campo 
de ataque do Palmeira, o volante 
Odair aproveitou falha da marcação 
do Alecrim, subiu mais alto que todo 

mundo e cabeceou fi rme para o fun-
do das redes, garantindo a vitória do 
time do técnico Marcos Manoel.

Ao longo de toda a competição, 
o Palmeira disputou sete jogos, dos 

quais três deles foram contra o pró-
prio Alecrim (dois ainda na fase de 
grupos, onde perdeu um por 3×0 e 
venceu outro por 1×0). No geral, con-
quistou cinco vitórias e saiu de cam-

Alecrim e Palmeira se enfrentaram na tarde desta terça-feira, na Arena das Dunas

ESCALAÇÃO

Alecrim

Palmeira de Goianinha

Geison; Nego, Fabiano, Richardson 
e Fernando (Juninho); Ramon 

(Tiaguinho), Pool, Edson e Ronaldo; 
Igor Potiguar (Cleiton) e Anderson. 

TÉCNICO: 
João Paulo

Messi; Bebeto, Arthur, Yan e 
Marcones (Anderson); Yago, 

Odair, Netinho e Chiclete; Toinho 
(Leozinho) e Ivson (Aleson Taz).

TÉCNICO: 
Marcos Manoel

ÁRBITROS: Alciney Santos de Araújo (Principal); e 
Francisco Assis da Hora e Edilene Silva (Assistentes).

po derrotado duas vezes. Marcou 
nove gols e sofreu seis, terminando 
com saldo positivo de 3 tentos. 


