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SUPLEMENTO ESPECIAL

DO MUNICÍPIO DE NATAL

TIRAGEM: 12.000 EXEMPLARES

Obra de urbanização 

integrada chega à 

Zona Norte de Natal

Projeto, com custo total de R$ 136 milhões, contempla 

serviços de saneamento, drenagem e pavimentação.

Cidade se ilumina para Natal

em Natal cheio de atrações

Prefeitura organizou uma programação eclética com mais de 40 eventos

entre novembro e janeiro que prometem agradar a todos os públicos.

Prefeitura obtém verba 

para terminal turístico

Obra prevê remodelação do mercado, com deck e

calçadão, além da revitalização do clube da Redinha.

REDINHA 02

INVESTIMENTO 03

ÁREA COMERCIAL 11

FÉ 14

Bancada federal do Rio Grande do Norte destinou emenda de R$ 24,5 milhões

José Aldenir / Agora RN

Tradicional Praça

Gentil Ferreira, no 

bairro do Alecrim,

será restaurada

Festa da Padroeira 

leva cerca de 20 mil 

pessoas durante 

celebração em Natal

Prefeito Álvaro Dias fez anúncio em 

reunião com empresários, que fizeram 

reivindicações, a maioria ligada à 

organização do estacionamento.

Festa de Nossa Senhora da 

Apresentação fez 265 anos no último 

dia 21, quando foi feriado municipal. 

Celebrações aconteceram o dia todo.

ESPORTE 15

Quadra de Neópolis está pronta

Prefeitura do Natal / Divulgação

Equipamentos 

esportivos e quadras 

passam por obras de

reforma e ampliação

Até o final deste ano, serão 

28 equipamentos entregues à 

população de Natal, totalizando

um investimento de mais de

R$ 3 milhões.

Prefeitura do Natal / Divulgação
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Hotéis esperam 85% 
de ocupação no Verão
Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte tem boas 
expectativas para o turismo em 2019; Estado tem hoje mais de 35 mil leitos.

TURISMO 10
DISPUTA 04

Advogados do 
RN protagonizam 
eleição com troca de 
acusações no final
Paulo Coutinho, Magna Letícia e 
Aldo Medeiros concorrem no dia 
28 à direção da seccional do Rio 
Grande do Norte da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

OAB RN / Divulgação

NATAL
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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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Ex-comandante da PM 
assumirá a Segurança
Governadora eleita Fátima Bezerra anunciou Coronel 
Araújo como titular da Sesed e outros nomes da área.

NOVO GOVERNO 04

Luís Mauro, Ana Cláudia Silva, Fátima, Coronel Francisco Araújo e Coronel Alarico

Assessoria

MOBILIDADE 12

Recapeamento da 
Hermes está emperrado 
há quase dois meses

Leia nesta edição 
suplemento

“Agora RN Natal”

Apenas o trecho Centro-Zona Sul 
está concluído. Prefeitura promete 
anunciar esta semana empresa que vai 
continuar obra de R$ 3 milhões.

José Aldenir / Agora RN

Revisão do 
Plano Diretor 
sai em 2019
Secretaria de Meio Ambiente e
Urbanismo espera enviar texto para 
a Câmara ainda no 1° semestre.

URBANISMO 12
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Estilo próprio

O prefeito Álvaro Dias (MDB) tem tentado imprimir na Prefeitura 
do Natal, desde que a campanha eleitoral terminou, um estilo 
próprio da gestão. O emedebista tem executado, há cerca de um 

mês, ações para se distanciar do jeito Carlos Eduardo Alves (PDT), sem 
antecessor, de administrar e tem aplicado seu ritmo à administração. 
Nos últimos dias, o prefeito anunciou duas obras com importantes 
investimentos para a cidade: a urbanização integrada da zona Norte 
e a construção do terminal turístico da Redinha – esta última, a ser 
realizada com recursos de emenda parlamentar garantida após Álvaro 
Dias fazer pessoalmente, em Brasília, a solicitação.

>> Mudanças. Álvaro Dias tem feito, 
ainda, mudanças no secretariado 
e demais cargos da administração. 
O corpo de auxiliares foi herança 
deixada por Carlos Eduardo, e o 
atual prefeito já disse que irá fazer 
modificações. Até agora, as alterações 
mais drásticas foram nas secretarias 
de Assistência Social e Turismo e no 
Gabinete Civil.

>> Improbidade. A Justiça Federal 
condenou o deputado estadual Galeno 
Torquato (PSD) por suposta prática 
de improbidade administrativa 
enquanto ele era prefeito de São 
Miguel, cidade do Oeste Potiguar a 
429 quilômetros de Natal. Além do 
deputado, foram condenadas outras 
cinco pessoas e três construtoras.

>> Caminho do dinheiro. De 
acordo com denúncia do Ministério 
Público Federal, Galeno e os demais 
envolvidos participaram, em 
2010, de um esquema que desviou 
recursos públicos destinados à 
construção de uma unidade básica 
de saúde. Aproximadamente R$ 34 
mil foram recebidos pelo Município 
de São Miguel, através de um 
convênio celebrado com o Ministério 
da Saúde, e deveriam ter sido 
usados para custear a construção da 
unidade.

>> Discrição. Em nota, a assessoria 
do deputado estadual e ex-prefeito 
informou que a defesa já recorreu da 
decisão e que, “em respeito ao Poder 
Judiciário”, se pronunciará apenas 
nos autos do processo, o “ambiente 
próprio” para isso.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Pretendo colocar a 
gestão no contexto 
da preservação de 

valores tradicionais
Ministro indicado da Educação, 

Ricardo Vélez Rodríguez

>> Escudo e espada. O 
vice-presidente eleito, general 
Hamilton Mourão (PRTB, 
foto), afirmou nesta sexta-feira, 
23, durante o painel Brasil de 
Ideias, promovido pela Revista 
Voto, que pretende ser “o escudo 
e a espada de Bolsonaro”, 
destacando a importância do 
papel do vice no atual cenário 
político. “Não vamos receber 
ninguém na garagem à meia-
noite, podem ter certeza disso 
aí”, disse, em alusão a um dos 
trechos da conversa entre o 
presidente Michel Temer e o 
empresário Joesley Batista, da 
JBS, recuperados pela Polícia 
Federal.

>> Licitação. A Câmara Municipal 
de Natal deve votar nesta terça-
feira, 27, em plenário, o projeto que 
autoriza a Prefeitura a realizar 
licitação para o sistema de transporte 
público. Para isso, a matéria precisa 
receber até hoje o parecer das 
comissões temáticas, a começar pela 
de Constituição, Justiça e Redação 
Final (CCJ). O projeto já havia 
passado pelos colegiados, mas, como 
vereadores apresentaram emendas, 
teve de voltar para nova apreciação.

>> Boa escolha. Especialistas 
e agentes da área de segurança 
pública elogiaram a decisão da 
governadora eleita, Fátima Bezerra 
(PT), de manter Luís Mauro 
Albuquerque na Secretaria de Justiça 
e Cidadania (Sejuc), responsável 
pela administração dos presídios do 
Estado. No cargo desde o ano passado, 
quando veio ao Rio Grande do 
Norte para conter a crise no sistema 
penitenciário, Mauro conseguiu 
mudar a realidade das cadeias 
potiguares.

>> Adiado. A equipe médica do 
presidente eleito Jair Bolsonaro 
(PSL) decidiu adiar a realização da 
cirurgia que iria retirar a bolsa de 
colostomia, inicialmente prevista 
para 12 de dezembro. Os médicos 
do Hospital Albert Einstein, em São 
Paulo, relataram que os exames 
pré-operatórios ainda apontaram 
“inflamação do peritônio e processo de 
aderência entre as alças intestinais”. 
Apesar disso, Bolsonaro “encontra-se 
bem clinicamente”, segundo informe 
do hospital.

José Aldenir / Agora RN
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 Lá para os idos de 1996, 
tive a oportunidade de ser um 
dos coordenadores da primeira 
campanha majoritária de Fátima 
Bezerra para prefeita de Natal. 
Naquela ocasião, foi escolhido 
como slogan de campanha: só 
tem ela. O publicitário disse que a 
ideia surgiu de uma fala popular. 
E seria potente como linguagem 
de campanha, pois a candidatura 
simbolizava a única capaz de 
mudanças. A disputa foi para 
segundo turno: Fátima-PT e Wilma 
de Faria-PSB. A última venceu a 
disputa.

O Só tem Ela simbolizou outra 
faceta da campanha petista: a 
incapacidade de ampliar alianças 
no segundo tento eleitoral. 
Confirmou-se imaturidade política 
e, também, a desconfiança da 
população com uma candidatura 
exclusivista e sectária. O fato 
histórico relevante é que Fátima 
Bezerra após aquela campanha 
fixou sua marca de liderança 
alternativa. Natal tem sido 
carrasca. Nunca a elegeu prefeita, 
embora sempre tenha lhe dado 
consagradas votações para o 
parlamento.

Nas últimas eleições, a 
senadora se elegeu governadora 
com uma votação consagradora 
e como a mais robusta na 
história das eleições do RN. E 
em um cenário adverso, pois 
a onda bolsonarocida foi forte 
midiaticamente e o seu adversário 
a surfava sem escrúpulos 
ideológicos. Mas Fátima tinha 
robustez na campanha.

A população pareceu confiante 
na candidata a partir de conquistas 
como os Institutos Federais. 
Certamente a viu como herdeira 
de Lula e das oportunidades 
obtidas. Foi com este capital que 
a candidata ampliou as alianças e 
apoios em segundo turno.

O RN disse “Ela sim” e, ao 
mesmo tempo, espera uma 
governadora capaz de políticas 
públicas consistentes. 

Curiosamente o slogan de 
1996 pode ser revivido. Afinal de 
contas, Fátima é a única mulher a 
governar um Estado atualmente. 
Só tem ela!

ALEX
GALENO

alexgalenno@gmail.com

Do “Só tem Ela” ao 
“Ela sim”: Fátima 

Governadora
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Acusações e denúncias marcam reta 
final das eleições para a OAB no RN

DISPUTA

OAB RN / DivulgaçãoTwitter / ReproduçãoJosé Aldenir / Agora RN

Para o advogado Joanílson de Paula Rêgo, presidente da seccional entre 2004 e 2006, o clima 
beligerante da disputa eleitoral passa longe do espírito democrático da categoria dos advogados

As eleições para a presidência 
da seccional do Rio Grande do Norte 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), marcadas para o dia 28 de 
novembro, chegam à reta final com 
denúncias e acusações envolvendo 
as três chapas concorrentes. O pro-
cesso se transformou em uma espé-
cie de espelho das eleições gerais de 
outubro deste ano.

A propagação de ataques entre 
os candidatos é o principal assunto 
das conversas entre a classe advo-
catícia nas redes sociais, escritórios 
ou mesmo nos corredores das diver-
sas instâncias da justiça potiguar. 
Os termos “eleições” e “OAB/RN” 
registraram aumento de 75% nos 
últimos dois dias, segundo a pla-
taforma Google Trends. Ao digitar 
“fake news” e “OAB RN” no campo 
de pesquisa do Twitter vai se en-
contrar uma dezena de postagens 
relacionadas às eleições da ordem.

Concorrem ao cargo o atual pre-
sidente Paulo Coutinho (Chapa 10), 
a procuradora do Estado Magna Le-
tícia (Chapa 20) e o advogado Aldo 
Medeiros (Chapa 30). A próxima 
diretoria da ordem vai comandar a 

seccional potiguar de 2019 até 2021. 
A estimativa é de que 6,3 mil advo-
gados participem do pleito.

A mais recente contenda da 
atual disputa é a ação movida pela 
Chapa 30 contra a candidatura do 
atual mandatário, Paulo Coutinho, 
versando sobre uso de poder abuso 
de poder e utilização de propaganda 
irregular. A oposição argumenta 
que o grupo situacionista contratou 
uma empresa para realizar dispa-

ros de acusações contra os oposito-
res no WhatsApp.

Outra ação da Chapa 30 pede a 
impugnação de Paulo Coutinho, da 
Chapa 10, sobre a possível falta de 
prestação de contas da OAB do ano 
de 2017. Esta ação, por sinal, ainda 
será apreciada pela Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do 
Brasil (CFOAB). Já o grupo da situ-
ação acusa os opositores de formar 
um “acordão”, em referência aos 

agrupamentos de diversos setores 
políticos em processos eleitorais, pa-
ra desestabilizar a gestão da OAB 
potiguar.

Para o advogado Joanílson de 
Paula Rêgo, presidente da sec-
cional entre 2004 e 2006, o clima 
beligerante da disputa eleitoral 
passa longe do espírito democrático 
da categoria. “Eu vejo que há uma 
grande contaminação do clima polí-
tico nacional na disputa para a pre-
sidência da OAB. Se política é con-
senso, se política é diálogo, se tem 
como interesse o bem comum, as 
radicalizações estão completamente 
longe da realidade dos processos de-
mocráticos”, considera ele.

Ainda de acordo com ele, a Or-
dem dos Advogados deve manter 
uma posição vigilante da democra-
cia, e não se pautar por disputas 
com “chutes nas canelas” dos adver-
sários. “A Ordem tem papel impor-
tante na defesa da democracia e nos 
interesses do Brasil, e isso deve se 
refletir no próprio processo eleitoral. 
Devemos olhar para alto e não nos 
perdermos em imediatismos das dis-
putas menores”, completa. l

Paulo Coutinho (Chapa 10), Magna Letícia (Chapa 20) e Aldo Medeiros (Chapa 30)

ANÚNCIO

Membros da cúpula da segurança pública do novo 
governo do Estado são definidos por Fátima Bezerra

Assessoria

A nova cúpula da segurança pú-
blica do Governo do Rio Grande do 
Norte foi definida pela governadora 
eleita Fátima Bezerra (PT) após 
reunião com membros da equipe de 
transição. Foram confirmados os no-
mes que vão dirigir as secretarias de 
Segurança e Defesa Social (Sesed), 
de Administração Penitenciária, 
além do comando da Polícia Militar 
e da Delegacia-Geral de Polícia Civil.

Quem vai ficar à frente da Sesed 
é o coronel da PM Francisco Araújo. 
Ele já havia feito parte dos governos 
de Rosalba Ciarlini e Wilma de Fa-
ria, ocupando o cargo de comandan-
te-geral. Agora, tem a confiança da 
governadora eleita para assumir o 
cargo atualmente ocupado pela dele-

gada Sheila Freitas.
Já na Administração Peniten-

ciária (pasta que será criada), o 
comando continuará com Mauro Al-

buquerque, que é o atual titular da 
pasta de Justiça e Cidadania. Ele as-
sumiu desde o dia 12 de maio do ano 
passado e foi o condutor da recons-

trução da Penitenciária Estadual 
de Alcaçuz, que quatro meses antes 
havia passado pela maior rebelião 
já registrada na história do sistema 
penitenciário potiguar.

No comando-geral da Polícia 
Militar, Fátima decidiu pelo nome 
do coronel PM Alarico Azevedo. No 
meio deste ano, Alarico tomou posse 
como chefe do gabinete de Seguran-
ça Institucional do Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

Por fim, para o cargo de dele-
gada-geral da Polícia Civil, o novo 
governo decidiu pela escolha de Ana 
Cláudia Silva. Ela foi delegada de 
Defesa da Mulher e tem passagem 
pelas delegacias regionais de Mosso-
ró, Caicó e Ceará-Mirim. l

Mauro Albuquerque, Ana Cláudia Silva, Fátima, Cel. Araújo e Cel. Alarico
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jornalistaflaviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

Preencho o espaço hoje com uma 
ficção. O sujeito começou a trabalhar 
e logo mostrou que era bom de lero. 
Acordava cedo, pegava alguns trans-
portes para labutar e no trabalho conta-
va piada, mostrava serviço e papeava 
adoidado.

Nos primeiros embates com “a 
chefia” tomava a frente e levava a de-

savença para o caminho da solução, 
avançando na confiança dos seus 
assemelhados e, rapidinho, já era o 
representante da turma.

Na vida social bebia cachaça com 
os amigos tendo frutas como tira-gosto, 
ouvia hits populares de sua camada 
social e vestia roupas compradas a 
crédito nas lojas Riachuelo.

Seu envolvimento no trabalho ele-
vou seu patamar à categoria de sindi-
calista, até ser convencido a tentar um 
mandato eletivo. Topo e ganhou.

Todo cuidado
é pouco

A convivência política inevitavel-
mente o conduziu a novas amizades 
e, aqueles diabólicos empresários 
que tanto criticava como usurpadores 
e egoístas, começaram a ser procu-
rados para reuniões, culminando com 
convites para casamentos de filho(a)s, 
batizados e carteados.

Logo mudou de casa, adquiriu 
carro, matriculou os filhos em escola 
privada e certo dia participou de uma 
“suruba” com moças de programa vin-
das de avião de terras gaúchas, todas 
loiras de olhos azuis.

A cabeça do sujeito começou a ver 
os antigos desafetos como almas bo-
as, ótimas, pessoas que empregam as 
outras, geram renda, não são tão más 
quanto verbalizava.

Não precisou de muito tempo pa-
ra só andar com ricos e milionários, 

conhecer Miami, experimentar as me-
lhores comidas, até que numa dessas 
convivências recebeu proposta de 
votar assim e assado, tendo em troca 
favores para parentes, emprego para 
apaniguados e recursos em conta no 
exterior. Aceitou.

A moral da história podemos tentar 
decifrar. Não existe problema na pes-
soa ser rica, casar filhos com grandes 
festas, viajar para o exterior, comer em 
bons restaurantes e ser político através 
de processo eleitoral correto e demo-
crático. A moral que cada história pre-
cisa ter é a esperança que precisamos 
da permanência da boa moral, que 
cada um de nós necessita ter, para que 
a moral coletiva da sociedade possa 
sobreviver em sua essência saudável.

O bom é mudar para o lado certo. A 
corrupção moral é uma chaga.

TCU fiscaliza o que não 
pode e favorece suspeitos

O Tribunal de Contas da União (TCU) dá sinais de 
esquizofrenia ou há algo de podre em seus métodos. O TCU 
adotou duas posições divergentes ao mesmo tempo, quando 

decidiu fiscalizar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que não 
recebe um só centavo dos cofres públicos, e quando decidiu que 
não tem competência para fiscalizar a Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), que administra cerca de R$10 bilhões por ano em 
verbas públicas, através do Sesc e do Senac.

>> Olha só que vergonha
Com essa decisão, o TCU favoreceu 
a diretoria recém-eleita da CNC, 
que, acusada de irregularidades, 
não foi suspensa e tomou posse.
 
>> TCU fechou os olhos
Entre os empossados na CNC está 
até um diretor declarado inelegível 
e afastado da Fecomércio-MG 
pela Justiça Criminal de Belo 
Horizonte.

>> Dois pesos, duas medidas
Na esquizofrenia do TCU, a 
Secretaria de Controle Externo 
(Secex) gaúcha tem entendimento 
diametralmente oposto à congênere 
paulista.
 
>> Procurador decente
Reserva de seriedade no TCU, o 
procurador Júlio Marcelo sustenta 
que o TCU deve fiscalizar a CNC, a 
maior entidade sindical do País.

>> O mundo dá voltas
Em 1993, Delfim Netto era 
deputado federal pelo PDS e entrou 
no plenário da Câmara para votar 
a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, proposta pelo governo. 
Sentou-se ao lado do colega Paulo 
Delgado (PT-MG). Quando o projeto 
foi colocado em votação, Delfim 
observou que o petista votava “sim”, 
e brincou: “Se você vota Sim, então eu voto contra...” Onze anos depois, ambos 
participavam da base de apoia o governo Lula. E hoje, 25 anos depois, ambos 
nunca estiveram tão afastados do PT. 

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““Guarda o fuzil 

em casa para não 
perder a cabeça”
Governador eleito do Rio, Wilson 

Witzel, advertindo bandidos que se 
exibem armados

agora é evangélico, bolsonarista e 
defensor do Escola Sem Partido.

>> Lugar de preso é no 
presídio
Lula só perceberá que é um 
presidiário quando cessarem as 
regalias de que desfruta, dife-
rentemente de toda a população 
carcerária, por exemplo, ao 
receber 572 visitas em cerca de 
sete meses.

>> Comunistas com LED
Cerca de 430 médicos cubanos 
partiram ontem, de volta à 
tirania, carregando aparelhos 
de TV e computadores, que 
não são vendidos na sociedade 
que a esquerda brasileira acha 
paradisíaca. Periga serem todos 
confiscados para uso das autori-
dades que os escravizam.

>> Intervenção acabará mes-
mo em 31 de dezembro
O futuro ministro da Defesa, 
general Fernando Azevedo e 
Silva, deixou claro ontem que o 
governo Jair Bolsonaro (PSL) 
não cogita renovar o decreto de 
intervenção federal na segurança 
pública do Estado do Rio de 
Janeiro. Por enquanto, segundo 
ele, “está mantida a data de 31 de 
dezembro para o término”, afir-
mou o general nesta quinta (22), 
durante entrevista ao programa 
“Bastidores do Poder”, da Rádio 
bandeirantes.

>> Avaliação positiva
O general Fernando avaliou 
positivamente a intervenção 
federal no Rio, mas advertiu que 
é preciso dar continuidade ao 
trabalho.

>> Plano estratégico
“O legado é o mais importante”, 
disse o futuro ministro da Defesa, 
destacando o Plano Estratégico 
de Segurança Pública no Estado.

>> Prazo de validade
As Forças Armadas não se 
furtam ao chamamento da 
sociedade, disse o futuro ministro, 
mas a intervenção não pode ser 
para sempre.

>> Chega de paternalismo
O setor de energia fez chegar ao 
Governo de Transição uma súpli-
ca: que o futuro ministro da área 
não seja alguém sempre pronto a 
espetar as ineficiências do setor 
público na conta do pagador de 
impostos.

Para, quero descer
O procurador Guilherme Shelb, 
que até cumpriu pena de suspen-
são por excessos cometidos no 
cargo, que tinha fama de petista, 

Rom
m

el Pinto/Estadão Conteúdo



7CIDADESSEGUNDA-FEIRA
www.agorarn.com.br26.11.2018



8 CIDADES SEGUNDA-FEIRA
www.agorarn.com.br 26.11.2018

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO ( LRO)

CRIS FRUTAS LTDA – CNPJ -02.668.610/0001-93, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO, para  instalação de uma área de 
203,00 há para cultivo de melão, localizada na fazenda SHORYO, zona Rural do município 
de Barauna- RN.

Masathoshi Otani- Diretor.
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)

Imobiliária Ferrão LTDA EPP, CNPJ 08.025.688/0001-76, torna publico que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença Simplificada para um condomínio habitacional, localizado na Av. 
Cajupiranga, s/n. Comunidade de Taborda. São José do Mipibu/ RN

José Waldir Ferrão Santos
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO  

Pureza Agroindustrial / Engenho São José, CNPJ: 28.553.462/0001-55, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação -  LRO para a Fabricação de aguar-
dente de cana-de- açúcar, localizada no Povoado de Itabaiana, n° 32, Zona Rural, Pureza/RN. 
CEP 59.582-000.

JOSÉ EDUARDO DE MORAES  BORBA
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL  

Rialma Transmissora de Energia I S/A, 27.965.273/0001-27, torna público que está RE-
QUERENDO ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Operação para a Subestação Currais Novos II-230/138/13,8KV, 
localizada no município de Currais Novos.

Cairo Ringo Arraes
Representante Legal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 149.717-2017-7 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Natal/RN, 20 de novembro de 2018

A Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos - SEARH do Poder Executivo 
do Estado do Rio Grande do Norte, através de seu Pregoeiro Oficial comunica aos interessados 
que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018/SEARH, cujo objeto é o registro de preços 
para eventual aquisição de material para composição de 60 Laboratórios “CTEM - 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATEMÁTICA” para o Ensino Médio, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para atender as 
necessidades da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC,  O edital  encontram-
se à disposição dos interessados, no site: http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao. A data 
de abertura anteriormente marcada para o dia 04/12/2018, às 09:00hs, HORÁRIO 
(Brasília/Distrito Federal). Será adiada para o dia 07/12/2018, no mesmo horário mencionado 
anteriormente. Qualquer informação será prestada pelos telefones: (84) 3232-2128 - 3232-
2125, ou, pelo Correio Eletrônico: cplsearh@rn.gov.br e cplsearh@gmail.com. 

Francisco Fernandes de Brito
Pregoeiro da SEARH.

 

*republicado por incorreção

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DO RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

JULIA MARINHO DA SILVA, inscrita no CPF Nº 106.471.714-49, torna público que esta 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Re-
novação da Licença Simplificada para o Projeto de Carcinicultura Marinha, sistema de cultivo 
semi-intensivo com área produtiva de 3,00ha , localizada no endereço RN 063, Sitio Umbuzeiro, 
Zona Rural, Munícipio de Arez-RN

JULIA MARINHO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Pedra Grande/RN torna público 
que a empresa vencedora da licitação Tomada de Preços nº 002/2018. Objeto: contratação dos 
serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação e urbanização de canteiros 
no município de Pedra Grande/RN foi o licitante Prosern Comércio e Empreendimentos Eireli - 
CNPJ: 04.500.540/0001-95, com valor global de R$359.295,36 (trezentos e cinquenta e nove mil 
duzentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

AVISO DE RESULTADO

Pedra Grande/RN, 23 de Novembro de 2018.
Martiniano Pereira de Castro Neto - Presidente
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www.leroymerlin.com.br

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

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 26/11 ate 30/11/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

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

ofertas 
imperdíveis
26/11 a 30/11 

Tudo para você decorar a sua casa.
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R$ 299,90
  cada  

PLAFON 
Mod. Spider, para 6 lâmpadas, na cor preta. Inspire. 

Utilize lâmpadas de filamento E27.  
Lâmpada não inclusa. 

CÓDIGO: 89647915

R$ 229,90
  cada  

CORTINA VENEZA  
COM ILHÓS 
4,00mx2,60m, na cor 
nude. Beca Decor. 
Contém 2 folhas de  
cortinas de 2,00mx2,60m.
Varão, ponteiras e acessórios 
não inclusos.  
CÓDIGO: 89546205

Fo
to

 Il
us

tra
tiv

a

Exclusividade  

R$ 129,90 
 cada  

PENDENTE  
Mod. Sky, para 1 lâmpada,  
na cor branca. Inspire.

Utilize lâmpadas LED E27. 
Lâmpada não inclusa.

CÓDIGO: 89712504

Exclusividade  Exclusividade  

R$ 99,90
  cada  

ESTANTE MULTIUSO
170cmx32cmx60cm, 
com 4 nichos, em 
madeira. Spaceo.
CÓDIGO: 89520970

1 articulação +
inclinação

R$ 79,90
  cada  

SUPORTE PARA TV
Para TV de LCD, Plasma ou LED,  
de 10” a 55”, na cor preta. Evology.
CÓDIGO: 89443613

R$ 39,90
  cada  

NICHO QUADRADO 
mod. Cube, 31cmx31cmx20cm,  
na cor amarela. Spaceo. 
CÓDIGO: 89702515

R$ 15,99
  cada  

PRATELEIRA 
Em madeira MDP,  
60cmx20cmx1,5cm,  
na cor branca. Luciane. 
CÓDIGO: 89423334

R$ 199,90
  cada  

GAVETEIRO
Mod. Basic, 66cmx45cmx45cm,  
com 3 gavetas, com rodas, na 
cor branca. Politorno.
CÓDIGO: 89365696

R$ 59,90
  cada  

ESPELHO DECORATIVO 
25cmx25cm. E2G Design.  
CÓDIGO: 89863396

Ganhe 5% de desconto* na apresentação deste impresso (*exceto produtos em ofertas)

Fo
to

 Il
us

tra
tiv

a

Exclusividade  

R$ 139,90
  cada  

CORTINA MANCHESTER 
COM ILHÓS 
1,40mx2,80m,  
na cor cru. Inspire. 
Contém 1 folha de cortinas. 
Varão, ponteiras e acessórios  
não inclusos.
CÓDIGO: 89673241

Exclusividade  
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Se vai dar certo, é porque ainda 
não deu, ainda não aconteceu, 
ainda é algo que se espera. Esperar 
também tem seu lado bom, pois 
aprendemos a dar maior valor 
àquilo que esperamos. Mas, se o 
tempo da espera for muito longo, 
ficamos cansados, desanimados, 
irritados e podemos perder a 
capacidade de sonhar.

O que você está esperando? 
A aprovação do seu filho na 
faculdade? O seu négocio começar 
se tornar lucrativo? Ser feliz no 
casamento? Aquela viagem dos 
sonhos que há tantos anos se 
espera?

Não gosto de generalizar, mas 
nesse caso vou, não vou errar. Todo 
mundo está esperando algo da vida 
e não adianta brigar contra essa 
realidade.

Existe um espaço/tempo entre 
o hoje e a chegada daquilo que se 
espera. A pergunta é: se não posso 
controlar o tempo para que tenha o 
que desejo hoje, o que posso fazer?

Peter Drucker, falou: a melhor 
maneira de prever o futuro é criá-lo.

Essa é uma grande verdade 
que poucos têm assumido como 
estilo de vida. O futuro que desejo 
viver deve ser o futuro que estou 
disposto a criar. Será que não faz 
total sentido compeender que o 
futuro não é apenas uma porção do 
tempo inacessível, mas uma porção 
de tempo modelável, ou seja, uma 
porção de tempo/espaço para que 
se possa trabalhar e começar a dar 
forma e contorno ao meu futuro?

Quando percebo que a porção 
do amanhã que posso acessar é 
aquela que uso para me preparar 
para o futuro que virá, então entro 
em movimento, me mobilizo e meu 
tempo e energia são canalizados 
para me tornar a pessoa certa para 
viver o futuro desejado.

Pense comigo! O que você 
pode fazer para ir em direção ao 
seu futuro?

O ser humano é como um 
oceno pouco explorado. Se 
você mergulhar nesse oceano 
e extrair todas as maravilhas e 
potencialidades ocultas, será que 
o tempo de espera não pode ser 
drasticamente dimunuído?

Te encontro no futuro de 
realizações.

CRISTIANO 
SETA

Instagram: @cristianoseta

Vai dar certo, 
mas e até lá?!

Hotelaria potiguar espera ocupar 
85% dos leitos na alta estação

Sindipesca teme novos ataques 
aos barcos pesqueiros do RN 

TURISMO

ATUM

José Aldenir / Agora RN

Sindipesca / Reprodução

Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do RN tem boas expectativas 
para o turismo em 2019; Estado contabiliza hoje mais de 35 mil leitos

A hotelaria do Rio Grande do 
Norte espera ocupar cerca 85% dos 
leitos durante a alta estação em 
2019. Segundo a Associação Brasi-
leira de Indústria de Hotéis do RN 
(ABIH-RN), existem cerca de 35 mil 
leitos de hotéis no Estado.

Segundo o presidente da ABIH-
-RN, José Odécio, as expectativas 
para a alta estação são positivas e 
seguem em conjunto com atividades 
de divulgação. “A gente espera que a 
alta estação seja boa e a expectativa 
é bastante positiva, com as campa-
nhas e o trabalho de divulgação a 
todo vapor”, declarou.

Apesar de o ano ter iniciado com 
crise, o presidente da ABIH-RN faz 
uma avaliação positiva da hotelaria 
em 2018. “No primeiro semestre, a 
gente fez um esforço enorme para 
manter os números de ocupação. De-
vido à crise, as coisas ficaram mais 
difíceis, mas, a partir do segundo se-
mestre, o setor começou a dar sinais 
de melhora”, explicou.

Para 2019, o desafio é manter o 
trabalho de promoção e divulgação 
dos destinos. “Estamos vendo a pos-

sibilidade de um plano de ação volta-
do para a mídia digital e investir em 
outros meios de promoção, trazendo 
pessoas de influência para a rede de 
hotelaria. Hoje há uma confiança do 
setor de que o País voltará a crescer 
e a gente possa obter os resultados 
disso”, disse.

Um outro fator determinante 
destacado pelo presidente da ABIH-
-RN é o investimento público. “Espe-

ramos que o Governo do Estado man-
tenha os investimentos nas ações 
de promoção e divulgações e que a 
indicação técnica para a pasta do 
Turismo seja de alguém que conheça 
o setor, para que possa dar continui-
dade às políticas de turismo que tem 
sido implementadas”, explicou.

Este ano, a rede hoteleira reali-
zou duas campanhas com o objetivo 
de aumentar as vendas.  A primeira 
foi com a CVC, que teve o intuito de 
incentivar os agentes de viagens, 
oferecendo mil pontos no programa 
de fidelidade da Livelo, a cada paco-
te vendido para Natal.

A segunda campanha, com a 
Azul Viagens, iniciada em setem-
bro, vem promovendo workshops 
e capacitações em várias cidades 
brasileiras. A campanha com a Azul 
Viagens segue até fevereiro de 2019. 
Com isso, a empresa aumentou em 
30% as vendas com relação ao mes-
mo período do ano passado e espera 
lucrar ainda mais. A ação é uma par-
ceria entre a rede hoteleira, a Azul e 
o Governo para aumentar as vendas 
de pacotes para o RN. l

Após um barco potiguar ter sido 
atacado por uma embarcação chi-
nesa em águas internacionais na 
última sexta-feira, 23, o Sindicato da 
Indústria de Pesca do Estado do Rio 
Grande do Norte (Sindipesca) espe-
ra que as autoridades internacionais 
proíbam que essas embarcações con-
tinuem pescando. 

A embarcação Oceano Pesca I foi 
atacada por um barco chinês a 280 
milhas  da costa de Natal. Preocupa-
do com novos ataques, o presidente 
do Sindipesca, Gabriel Calzavara, 
avalia que a única solução para 
proteção será “ir ao mar armado”. 
Os conflitos em alto-mar acontecem 
em razão de uma disputa por cotas 
de captura de atum entre países 
costeiros do oceano Atlântico, como o 

Brasil, e os que não são. “Precisamos 
acionar os fóruns internacionais e a 
Comissão Internacional para a Con-
servação dos Tunídeos do Atlântico 
(Icaat) para, por meio do Ministé-
rio das Relações Exteriores, exigir 
providências para que esses barcos 

sejam proibidos de pescar. Não po-
demos ir para o mar com medo de 
conflitos”, alertou.

Para ele, o ataque não foi a um 
barco, mas ao Brasil. “Estamos tra-
balhando em um ambiente maríti-
mo geopolítico internacional. Temos 
direito de pesca e eles querem nos 
reprimir”, afirmou.

O barco Oceano Pesca I foi ataca-
da por um barco chinês a 280 milhas 
da costa de Natal. O comandante 
chinês anunciou, via rádio, que 
intencionava afundar a tripulação 
brasileira. A embarcação potiguar só 
não afundou porque abaixo da estru-
tura de aço. Ninguém se feriu.

O Rio Grande do Norte é, hoje, 
responsável por quase 80% da pro-
dução de atum no Brasil.  l

José Odécio, presidente da ABIH-RN

Barco potiguar Oceano Pesca I
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Plano Diretor será enviado à Câmara ainda 
no primeiro semestre de 2019, diz Semurb

Empresa vencedora da licitação para 
recapear a Hermes será definida dia 30

LEGISLAÇÃO

ASFALTO

Semurb / Reprodução

Projeto sobre as regras de ocupação do solo urbano da capital potiguar vai passar por baterias de 
audiências públicas a partir de dezembro; última revisão documento aconteceu em junho de 2007

O Plano Diretor da cidade de 
Natal deve ser votado pela Câmara 
Municipal até o final do primeiro 
semestre de 2019. A previsão é da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo (Semurb), que inicia no 
próximo mês a fase de discussão com 
a sociedade, por meio de audiências 
públicas, do projeto que regula a ocu-
pação do solo.

De acordo com o secretário da 
Semurb, Daniel Nicolau, essa é uma 
etapa para trocar informações com a 
população. “A discussão tem uma fase 
de diagnóstico mostrando o que deu 
certo e o que não deu, apresentando 
quais os problemas, discutindo com a 
sociedade as melhorias de infraestru-
tura dos últimos anos”, explicou.

Ainda segundo ele, a intenção 
não é mudar muito o Plano Diretor. 
“Na avaliação que a gente faz, é que 
este é um bom Plano. Tem alguns 
pontos que precisamos discutir, dar 
uma dinamizada no mercado, ten-
tar facilitar a vida do contribuinte. 
As mudanças que vão ser propostas 
nesse sentido”, declarou o secretário.

Ele ainda conta que está sendo 
montada a estrutura ecológica da 

cidade para que, a partir disso, se-
jam facilitados os procedimentos da 
Prefeitura; e que o Plano da cidade 
é considerado versátil. “É um Plano 
Diretor considerado avançado no ce-
nário nacional, pois permite flexibili-
dade de usos. Outros planos diretores 
de cidades e capitais são setoriais”, 
enfatizou.

Além das audiências públicas, se-
rão realizadas oficinas e conferências, 
antes de o projeto ser encaminhado à 
Câmara. 

O Plano Diretor é a principal 
política pública de uma cidade, ins-
trumento básico que determina a 
política de desenvolvimento urba-
no e a utilização do solo, buscando 

equilibrar o desenvolvimento social 
e a preservação do ecossistema. A 
recomendação da legislação federal é 
que a atualização seja feita a cada dez 
anos. Em Natal, a última revisão (a 
terceira) aconteceu em 2007.

Daniel explica que as estratégias 
e planos setoriais mudam de acordo 
com as mudanças econômicas e de 
infraestrutura. “Tem as questões de 
saneamento, implementação da nova 
ponte e a Copa do Mundo, que trouxe 
intervenções de mobilidade. Quando 
somados isso tudo, você percebe que 
já tem insumo suficiente para pensar 
em uma possível modificação de zo-
neamento”, declarou. 

A Prefeitura anunciou a revisão 
do Plano Diretor no dia 5 de julho 
de 2017. No referido ano, foram re-
alizadas as primeiras reuniões com 
o Ministério Público, os Conselhos 
Municipais e Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), com o objetivo de 
melhorar a qualidade das discussões 
com o nivelamento do conhecimento. 
Além disso, houve audiências públi-
cas para apresentação de metodolo-
gia e disponibilização do material no 
site da instituição. l

Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, Daniel Nicolau

José Aldenir / Agora RN 

A Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Infraestrutura 
(Semov) vai realizar no próximo dia 
30 a análise das propostas das em-
presas que concorrem na licitação 
para recapeamento das avenidas 
Hermes da Fonseca e Salgado Filho, 
no trecho Zona Sul-Centro. As obras 
estão paralisadas desde o início do 
mês de outubro.

Concorrem ao certame as empre-
sas Agc Construções, Construtora 
Luiz Costa, TCPAV, Esse Engenha-
ria, Sinalização e Serviços Especiais 
e CLPT Construtora. O valor do ser-
viço é estimado em R$ 3 milhões.

Uma nova licitação foi realizada 
após a desistência da empresa vence-
dora do primeiro certame, a Potiguar 
Construtora, em julho de 2018. Com 

o novo certame, a previsão é de que 
as obras sejam retomadas em de-

zembro. Serão recapeados, ao todo, 
mais de 2,5 quilômetros de pista. l

Obras de recapeamento da Hermes da Fonseca estão paradas desde setembro

SEGUNDOS
EM QUINZE

RN criou 2.491 vagas de 
emprego em outubro
O Rio Grande do Norte terminou o 
mês de outubro com saldo positivo 
de 2.491 empregos formais, aponta 
o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). 
Segundo o Ministério do 
Trabalho, que é responsável 
pelo levantamento, o número de 
empregos representa crescimento 
de 0,59% em relação a setembro. 
Foram 12.627 novas admissões e 
10.136 desligamentos durante o 
período do mês de outubro.

José Aldenir / Agora RN
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

““Se os olhos 
veem com 

amor o que não 
é, tem de ser”

(Padre Vieira)

>> Licitação hoje. Uma 
sentença judicial publicada 
sexta-feira no portal do 
Ministério Público, a 
partir de um caso que 
rola há mais de dez anos, 
condenou as agências de 
propaganda Base, Dois.a 
e Ratts e seus respectivos 
representantes por 
improbidade administrativa. 
O fato pode atropelar o 
processo licitatório do atual 
governo, já que hoje é o dia 
das agências entregarem 
as propostas. Além das três 
empresas sentenciadas, há o 
fato de Pedro Ratts ser hoje o 
secretário de comunicação e 
coordenar o certame.

A economia reage

Faltam 35 dias para o presi-
dente eleito Jair Bolsonaro tomar 
posse. As expectativas do mercado 
com a mudança de governo, diante 
do evidente antagonismo entre as 
administrações anteriores e a que 
vai chegar, começaram a tornar-se 
ações já nas primeiras semanas 
após a eleição.

Em que pese a subcultura pes-
simista do terceiro turno perpetra-
do pelo PT e seus satélites, a eco-
nomia brasileira está finalmente 
ensaiando um bom movimento de 
recuperação, num gradual e con-
sistente avanço que é impulsionado 
pelo retorno da confiança de empre-
sários e de consumidores.

Após um quadriênio de pavo-
rosa recessão que foi seguida pelo 
baixo crescimento, os mercados 
financeiro e empresarial andam 
animados com as possibilidades do 
ano vindouro, ao ponto de executi-
vos e financistas iniciarem já uma 
temporada de investimentos e con-
tratações de novos auxiliares.

Uma passada de vista no jor-
nal Valor Econômico e nas edito-
rias de economia e negócios dos 
demais grandes veículos de im-
prensa (não precisa ouvir Miriam 
Leitão) e vê-se logo que bancos e 
consultorias especializadas come-
çam a revisar positivamente suas 
projeções de expansão para o PIB 
em 2019.

Por mais que os coiotes es-
querdolentos uivem contra o perfil 
de Paulo Guedes,  é exatamente a 
composição do seu time de profis-

sionais experientes que está pesan-
do para a sinalização positiva do 
mercado financeiro, que mantém 
o crédito na sua autonomia para 
implementar as ideias que sempre 
pregou.

Para ilustrar a nova realidade 
que se molda na expectativa de um 
governo Bolsonaro, a bolsa brasi-
leira passou meses e mais meses 
em prontidão, aguardando as mo-
vimentações sumidas na incerteza 
da eleição presidencial. Sessenta 
dias depois, já são mais de trinta 
companhias com ofertas de ações.

Não se deixem levar pelo tercei-
ro turno do circo de horrores do PT. 
É só esperar os primeiros meses de 
2019 e teremos dezenas e dezenas 
de grandes investidores dando as 
caras e as cartas no pregão da nos-
sa bolsa. Com a economia em ritmo 
de resgate, a confiança faz o resto e 
o Brasil muda. 

Não estou dizendo que um go-
verno Bolsonaro é a grande nova 
dos trópicos. Mas é, sem dúvida, a 
face mais oposta às roubalheiras 
dos anos Lula e Dilma, quando a 
nação foi surrupiada, desmante-
lada e desenganada pela maior 
quadrilha já vista na história da 
República. Nada pode ser pior do 
que o PT.

Nos resta acreditar e torcer pe-
lo êxito de Bolsonaro e seus minis-
tros determinados a desmanchar 
a máquina do mal montada desde 
2002. Que venha 2019, trazendo as 
mudanças que todos nós precisa-
mos. O Brasil precisa.

>> O caso Kerinho. De nada 
adiantam os argumentos de 
alguns petistas sobre o fato de 
Fernando Mineiro ter tido mais 
votos do que Beto Rosado (cerca 
de 27 mil). Se o TSE der direito 
ao candidato Kerinho, Beto 
tomará a vaga de Mineiro e cest 
fini. É a regra do coeficiente, 
criada e aprovada pela classe 
política.

>> Atropelamento. A 
imprensa paraibana está 
batendo duro no promotor 
público Sidharta Batista após 
o acidente que matou o médico 
Ugo Guimarães. Alguns amigos 
do atropelador dizem que ele 
deu a devida atenção à vítima, 
mas foi orientado a deixar o local 
para evitar os ânimos exaltados 
dos curiosos.

>> Distribuição. Profissionais 
do IVC, Instituto Verificador 
de Circulação, que atesta os 
números da distribuição de 
jornais impressos, estão há 
alguns dias analisando o volume 
de dez mil exemplares do Agora 
RN que circulam gratuitamente 
de segunda a sexta em Natal e 
nas cidades vizinhas.

>> Desintoxicação. Em 
seu blog, o futuro ministro da 
Educação Vélez Rodriguez 
declarou que os estudantes são 
reféns de um ensino alheio à 
vida prática; que a esquerda 
impõe a doutrina marxista do 
nós contra eles, tudo destinado a 
desmontar os valores da família, 
da religião, da cidadania e do 
patriotismo.

>> Nossos Médicos. Na sexta-
feira, o índice de preenchimento 
das vagas abertas no Ministério 
da Saúde com a saída dos 
cubanos já era quase 100%, 
uma canelada nos calhordas 
que pregaram o desinteresse 
dos médicos brasileiros no 
atendimento às pessoas que 
habitam distante das capitais. 

>> Cavalos de Troia. Na eleição, 
diversos candidatos coligados 
ao governador Robinson Faria 
fizeram corpo mole e cuidaram 
apenas das próprias campanhas, 
inclusive uns próximos do 
deputado Fábio Faria, todos com 
cargos comissionados. Agora há 
secretário piscando para Fátima 
Bezerra.

Bolsonaro diz estar de 
saco cheio por não poder 

esvaziar a bolsa.

 (Ronaldo Diniz Almeida)

Papel da imprensa é de 
fiscalizar, mas quem 
fiscaliza a imprensa?.

(Eleodora Souza Ramos)

Médico brasileiro não quer 
atender o povo. Mais um fake 

news do PT.

(Evaniel Cavalcanti)

PICARDIA NAS REDES
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...do site Congresso em Foco: “Para 
futuro ministro da Educação, 
Escola Sem Partido é ‘providência 
fundamental’, golpe de 64, evento 
a ser comemorado e Enem, 
‘instrumento de ideologização’”;
 
...do jornalista Gerd Wenzel: 
“Toda vez que ouço a palavra 
‘limpeza’ repetida à exaustão 
pelos que assumirão o poder 
e seus asseclas, lembro de 
Joseph Goebbels, ministro 
da propaganda da Alemanha 
Nazista, que adorava o termo 
‘säuberung’ (limpeza). De tanto 
limpar a Alemanha, no fim 
sobraram apenas destroços”;
 
...da socióloga, cientista política 
e escritora Ana Prestes: “Bernie 
Sanders e Yanis Varoufakis 
estão organizando o encontro de 
uma nova frente de esquerda 
internacional. Será em Nova 
Iorque no dia 1o. de dezembro e 
Haddad está convidado”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Reunidos 
A governadora eleita Fátima 
Bezerra participou na última 
quarta-feira, em Brasília, da reunião 
do Fórum de Governadores do 
Nordeste. Em pauta, a retomada 
urgentes de obras na região, 
“especialmente de rodoviárias, 
de segurança hídrica e na área 
habitacional”. 
“Um destaque nesse setor é a 
conclusão das obras de integração 
do São Francisco, cujo calendário já 
foi adiado várias vezes, protelando 
a chegada das águas no Rio Grande 
do Norte”, escreveu Fátima em suas 
redes sociais. 
A segurança, segundo a petista, 
também pautou a reunião entre os 
governadores eleitos do NE.

>> Ginga 
Presidente da Câmara Municipal 
de Natal, o vereador Raniere 
Barbosa (Avante), atento à notícia 
publicada nesta coluna sobre o fato 
de que a ginga com tapioca poderá 
se tornar Patrimônio Imaterial e 
Cultural do RN pela Assembleia 
Legislativa, lembrou que em Natal a 
iguaria já é, desde 2015, Patrimônio 
Imaterial graças à Lei 6.617/16, de 
sua autoria.”Inclusive, o Mercado 
da Redinha é a referência da 
gastronomia da Ginga com Tapioca”, 
ressaltou o parlamentar.

>> Retorno 
Nesta segunda-feira, 26, às 18h30, 
a Câmara Municipal de Natal vai 
entregar o título “Empresa Amiga da 
Cultura” às empresas que apoiaram 
ações culturais em Natal este ano. 
A solenidade será realizada no 
Plenário Érico Hackradt, na Câmara  
Municipal de Natal. A iniciativa 
é da vereadora Ana Paula (DC), 
através da Lei 6781/18, e demonstra 
o reconhecimento a quem colaborou 
com a ascensão do mercado artístico 
e cultural da capital.

>> Cinema em Gostoso 
Já pensou em curtir um cinema na 
praia com exibição de vários filmes 
em uma tela de 12 metros, além 
de participar de seminários e de 
debates com diretores e atores dos 
filmes? Na 5ª Mostra de Cinema de 
Gostoso é possível fazer tudo isso 
e de forma gratuita. O evento teve 
início na última sexta-feira, 23, e 
segue até o dia 27 de novembro, na 
cidade de São Miguel do Gostoso, 
com longas e curtas metragens e 
importantes prêmios.

Jarbas, Gracinha e Renato na festa do Raro Sabor

Diretora de Comunicação da Assembleia Legislativa, 
Marília Rocha, recebeu na última quinta-feira o 
vereador mossoroense Petras Vinícius, autor de  leis 
que tratam do autismo no âmbito de  Mossoró, para 
conhecer a campanha sobre autismo desenvolvida 
pela Casa e os projetos apresentados sobre o tema pelo 
presidente Ezequiel Ferreira

As belas Ruthe Diniz 
e Lorena Mendonça 
em momento 
“varandinha”

Na festa do Raro Sabor, as presenças ilustres 
de Ruy e Sérgio Gaspar e Eduardo Patrício

Governadora eleita Fátima Bezerra em reunião, na 
última quarta, com os governadores eleitos no Nordeste

>> Comenda 
O presidente do Senado Federal Eunício Oliveira instituiu, na última 
quinta-feira, o Conselho da Comenda de Incentivo à Cultura Luís da 
Câmara Cascudo. A comenda foi criada por um projeto de resolução de 
iniciativa da senadora Fátima Bezerra, aprovada em maio deste ano. 
A comenda será oferecida anualmente a cinco personalidades, 
instituições e grupos que contribuam para manter vivas as tradições, a 
cultura popular e a história do País.

 João Neto  João Neto

Instagram Instagram

Instagram
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A atriz Letícia Colin falou sobre 
a polêmica envolvendo a cantora 
Claudia Leitte durante o “Teleton” e 
criticou o apresentador Silvio Santo, 
que negou abraço a cantora por se 
sentir “excitado”.

NOVELAS

HORÓSCOPO

Procure ajuda e apoio nos subordinados e 
auxiliares. Eles podem dar conta das tarefas 
mais árduas. Negócio de vendas e atividades 
comissionadas em grande alta. 

Liderança e presença bonita e charmosa que 
vai marcar, também pela sua elegância e pela 
sua palavra calma e pela sua simpatia. Todos 
vão querer desfrutar de sua companhia.

Um dia de boa liderança no trabalho, 
em grupo de pessoas, na área social ou 
familiar. Bons palpites para jogos, loterias e 
concursos.

A vaidade, o ciúme, a inveja, a raiva e a 
vingança; não cultive estas coisas em seu 
interior. Você não merece carregar isso em seu 
coração. Pode pesar muito. 

Não prometa nada o que não possa cumprir. 
Não comente o que não sabe direito ou 
não tem certeza. Você pode ser julgado e 
criticado pelas mínimas coisas. 

Um dia de grandes surpresas, de visitas 
inesperadas de parentes. O momento é de graças 
e proteções, privilégios mesmo. Volte-se um pouco 
para Deus e ore. 

O passado e as lembranças ligadas a ele, 
se constituem em motivo de preocupação. 
A melancolia e tristeza começam a ir 
embora. 

Este é um período de transformações e mudanças 
na sua vida. Você sai de uma fase conturbada 
para entrar em uma outra de conscientização e de 
paz, para começar vida nova depois. 

Fique mais ligado na realidade do seu dia a 
dia. Sua liderança se fará sentir plenamente. 
Você terá sorte para loteria, jogos e concursos. 
Você será beneficiado em sorteios. 

Os caminhos estão abertos para levar em 
frente tudo o que tem em mente e que está 
meio atrasado. Dinamize-se mais e não deixe 
nada para trás. 

Os cuidados com a aparência e a necessidade de 
se produzir bem e se mostrar elegante, pode ser 
oneroso e levar você a sair do orçamento, mas o 
fato é que vale à pena investir em você mesmo. 

Prepare-se para dar o melhor de si em favor dos 
seus sonhos e dos seus planos. Trabalhe e ouse 
para poder construir coisas sólidas e sérias, que 
possam garantir o seu bem estar e felicidade futura. 

Gabriel revela a Luz e Sóstenes quem o enterrou vivo. Sampaio pede que Robério facilite sua entrada na 
casa de Egídio. Luz procura por Sampaio na pousada de Ondina. Um forte vento atinge Serro Azul. Ypiranga 
termina a obra no casarão. Judith avisa a Egídio sobre a reunião dos guardiães. 

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)

Mariane vibra com o fim do noivado de Alain e Cris. Ana chega a Rosa Branca. Carmo desconfia de que 
Mariane seja culpada pelo incidente durante a apresentação de Sérgio. Gentil não gosta de ver a reação 
de Américo ao saber que Ana está na cidade. Zezé comprova, em seu jogo, a falsidade de Américo. 

ESPELHO DA VIDA

Marocas entrevista Agnese. Vanda alerta Dom Sabino que ele foi processado por causa do 
pedágio ilegal. Lúcio confessa a Helen que teme ser maligno como Emílio. Agnese diz para Betina 
que foi aceita para trabalhar na casa de Agustina. As gêmeas desconfiam de Agnese.

O TEMPO NÃO PARA

Letícia Colin critica Silvio Santos 
e revela que já foi assediada

POLÊMICA
Instagram / Reprodução

“Coitada”, disse Colin sobre Cláudia

Atriz se solidarizou com 
Cláudia Leitte, que teve 
abraço negado por 
apresentador “excitado”

Em vídeo no canal de Júlia Fa-
ria no YouTube, a atriz disparou. “É 
nojento né? Imagino o que a Claudia 
sentiu ali. Coitada. Toda a minha so-
lidariedade. E esse cara ele tem sa-
ber que está muito errado o que ele 
fez. É inadmissível. Mas acho que é 
chegar para esses caras com amor 
e precisão e dizer que tem a chance 
de mudar, é o momento de mudar. 
Também não é afastar, é trazer jun-
to”, disse Colin.

A atriz revelou, ainda, que já foi 
vítima de assédio. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 13

CRB
HIGIENICO

DERRAPAGEM
IMÃERRB
AÃATRACA
ECRIAAE

IMP
ARTRA

IR
IUAIOSO
NBAVAEC
GACORADA

CULTORAM
ASACOSB

ANALFABETO
TMAPAEL
EXATAM

OLE

Duas
fases da

Lua

Tratamen-
to entre

as freiras

(?)-Bre-
tanha,

ilha bri-
tânica

Contar
(uma

estória)

Papel (?),
artigo de
banheiros

Giro de
um carro
em pista
molhada

Encosta
no porto
(navio) 

Rubem
Braga,
escritor

brasileiro
Atrai o
ferro e
outros
metais

Menor
flexão
verbal

(Gram.) 

É infiel ao
cônjuge 

Material
usado em
meia-cal-

ça fina

O número
não divisí-
vel por 2

Liga de
basquete
dos EUA
(sigla)

Erasmo
Carlos,
cantor

brasileiro

Gálio
(símbolo)

Roberto
(?), dire-
tor da TV

Lugar
onde se
ajusta 
o cinto

Telefone,
na lin-

guagem
internauta

O homem
que não

sabe ler e
escrever

(?) Niño:
alterou o
clima da

Terra

A divisão
sem resto

(Mat.)
Que não
é duro

Dois doces
recheados

Proteção de sítios
e fazendas

Constante;
monótono
Hiato de
"miar"

Cerimônia 
protestante
Membro
das aves

O guia do
tesouro
10, em

romanos

Cobertura
de livro

Gordo, em
inglês

Sílaba de
"âmbar"

Conjunção
condicional

Sufixo de 
"grandioso"
Nome do
sinal @

Que tem
as faces

vermelhas
(fem.)

Interjeição
mineira

Espécie de
jangada

Filhote de
animal

Peça para
cavar

É quente,
no verão

Que não es-
tá cozida

Adriana
Esteves,

atriz
Camareiro

3/fat — nba. 4/mole. 5/culto. 6/arroba — atraca. 10/derrapagem.
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

J.A.C.F FERREIRA  / MARMORARIA PARNAMIRIM, CNPJ: 29.690.661/0001-78, torna pú-
blico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS, com prazo de validade até 14/09/2024, em favor 
do empreendimento que executa a atividade de Aparelhamento de placas e execução de traba-
lhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, localizada na Rua Câmara Cascudo, n° 1920, 
Bairro Parque de Exposições, Parnamirim/RN, CEP: 59.146-460.

JACIARA ALVES CRUZ FONSECA FERREIRA 
EMPRESÁRIA

POSTO OLHODAGUENSE EIRELI 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

POSTO OLHODAGUENSE EIRELI, CNPJ: 28.080889/0001-83, torna público que está re-
querendo 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 Rua Espedito Alexandre, SN Centro CEP: 59.730-000 no município de 
Olho D’água dos Borges/RN. 

Antônio Pereira de Oliveira
Titular

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

A empresa Oliveira e Capistrano Imunizadora LTDA, inscrita no CNPJ 15.182.417/0001-
90, torna público conforme a resolução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 
07/11/2018, através do Processo Administrativo N° 034284/2018, a Licença Ambiental de Opera-
ção para o funcionamento de uma empresa de controle de pragas urbanas (imunizadora), com 
área construída de 146,95m² em um terreno de 250 m², situada na Rua Minas Novas N° 3023, 
Bairro Neópolis , Natal-RN, ficando estabelecido um prazo de 05 dias para solicitação de quais-
quer esclarecimentos.

MADSON FERREIRA DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN

 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais e na 
forma do que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores torna público a Tomada de 
Preços nº 005/2018 – Processo Administrativo nº 0100/2018, objetivando a seleção e 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POÇO NOVO NO MUNÍCIPIO DE 
BARAÚNA/RN que realizar-se-á às 09h do dia 18 de dezembro de 2018, na sala da Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN. O Edital contendo maiores 
informações se encontra a disposição dos interessados no Centro Administrativo Francisco 
Bezerra Sobrinho - sede da Prefeitura Municipal sito à Rua Hermenegildo Montenegro, nº 126, 
Centro, Baraúna/RN, pelo site: http://licitafacil.tce.rn.gov.br ou pelo e-mail: 
licitabarauna@gmail.com.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2018
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

Baraúna/RN, 23 de novembro de 2018.

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação


