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Unm dos mais antigos 
prédios da Ribeira será 
revitalizado. Inativo há 

mais de 30 anos, ele abrigou 
num passado de glórias a antiga 
loja de tecidos Samaritana.

A iniciativa é do empresário 
Roberto Serquiz, presidente 
do Sindicato da Indústria de 
Reciclagem e Descartáveis 
do RN. No caso, trata-se de 
um imóvel de família e de 
caras recordações para o seu 
proprietário.

Mesmo assim, Serquiz 
ainda avaliará a viabilidade 
da recuperação, tudo como 
manda o figurino: com 
acompanhamento de um 

engenheiro, uma arquiteta e um 
advogado acompanhados pelo 
assessoramento do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan).

O esforço pessoal do 
empresário, que dispensa 
apresentações, já deveria 
ter contaminado pessoas, 
instituições e empresas. 

É fundamental revitalizar 
toda a área histórica da 
Ribeira, cuja parte alta já 
recebeu investimentos do setor 
imobiliário, quando ainda 
havia dinheiro para isso, mas 
que ainda conserva eloquentes 
demonstrações de descaso na 
parte baixa.

Justamente aquela que 
exala história a ser anexada 
à vida da cidade, como tantas 
outras pelo mundo já o fizeram, 
atraindo turistas e oferecendo 
entretenimento cercado de 
passado e de presente.

Até 1990, o bairro do Recife, 
onde está o porto, não passava 
de  ruínas, habitadas pela baixa 
prostituição e drogas.

O esforço do então prefeito 
Jarbas Vasconcelos e uma 
empresa especialmente 
contratada – a Fundição 
Progresso, a mesma que 
concebeu o Circo Voador, no Rio 
-, transformaram o lugar  no 
que ele é hoje - uma área nobre e 

especialíssima da cidade.
Foi uma ação de governo 

e não a atitude isolada de 
um empresário que, mesmo 
bem sucedida, esbarrará no 
que continua a ser a baixa 
Ribeira que conhecemos  – 
uma alternância de fachadas 
mal conservadas com outras 
pessimamente conservadas 
e algumas outras sem 
conservação alguma.

Enquanto isso, um 
esforço sem o menor sentido é 
endereçado à recuperação de 
parte de um hotel muito mais 
novo, localizado na Praia do 
Meio, cujo custo de restaurar, 
segundo os proprietários, 

seria inimaginável.A nossa 
Ribeira é um outro bairro do 
Recife, guardadas as devidas 
proporções, sem a mentalidade 
conservacionista dos recifenses.

Talvez por isso apliquemos 
tanta energia nas direções 
erradas e nossas motivações 
sejam sempre pessoais e jamais 
as coletivas.

Que o exemplo isolado de 
Roberto Serquiz, dando certo 
ou não, cutuque as consciências 
públicas e privadas sobre a 
pérola que é a Ribeira, a Praia 
do Meio, a Redinha e tantas 
outras merecedoras da atenção 
do público, do privado e das 
pessoas.

Um exemplo a ser seguido
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FALA, FÁTIMA I
O deputado estadual Ubaldo 

Fernandes (PL) prepara um 
ofício no qual vai cobrar um 
posicionamento da governadora 
Fátima Bezerra quanto ao 
imbróglio envolvendo o prédio 
que abrigou o Hotel Reis 
Magos, na Praia do Meio. O 
parlamentar é veementemente 
contra o tombamento da 
estrutura, que está abandonada 
há mais de duas décadas.

FALA, FÁTIMA II
A cobrança de Ubaldo tem 

sentido. Está sobre a mesa 
de um auxiliar de Fátima, o 
secretário Getúlio Marques 
Ferreira (Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer), um dos quatro 
processos no qual é pedido o 
tombamento do Reis Magos. O 
Conselho Estadual de Cultura 
já recomendou, por nove votos a 
um, a demolição do prédio.

AMAZÔNIA
Ambientalistas marcaram 

para amanhã, às 15h, um 
protesto em Natal para chamar 
atenção das autoridades 
para o aumento no número 
de queimadas registradas 
na floresta amazônica. A 
manifestação vai acontecer 
nas imediações do shopping 
Midway Mall, no cruzamento 
das avenidas Bernardo Vieira e 
Salgado Filho.

H á algumas semanas, deputados e lideranças 
políticas do interior do Estado têm endurecido 
as críticas ao governo Fátima Bezerra por causa 

da intensificação de blitzen no Estado. O que querem 
tais figuras? Que a polícia deixe bêbados dirigirem pelas 
estradas, colocando vidas em risco? Que a polícia pare 
de interceptar criminosos que andam em motos e carros 
roubados praticando crimes?

Crítica sem sentido

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

 PROBLEMA SEM FIM
O deputado estadual Sandro 

Pimentel (PSOL) cobra da 
Prefeitura do Natal uma solução 
definitiva para os buracos da 
avenida Felizardo Moura, que dá 
acesso à zona Norte de Natal pela 
Ponte de Igapó. “Todos os anos a 
Prefeitura faz um tapa-buraco e 
não resolve. O valor gasto é muito 
maior que o de uma solução 
definitiva”, adverte.

 
ABUSO DE AUTORIDADE

Juízes federais que atuam no 
Rio Grande do Norte promovem 
na próxima segunda-feira, 26, 
um protesto contra o projeto de 
lei já aprovado no Congresso 
que redefine o que é abuso de 
autoridade e muda as sanções 
aplicadas a quem pratica o ato. 
A manifestação será a partir das 
11h na sede da Justiça Federal, 
com o apoio de juízes estaduais, 

CORONEL NO PSC
Quase tudo certo para a ida 

do Coronel Azevedo para o PSC. 
O deputado estadual, eleito pelo 
PSL, partido do presidente Jair 
Bolsonaro, já recebeu aval da 
Justiça Eleitoral para trocar de 
partido sem correr o risco de ter 
o mandato reivindicado pela ex-
legenda. Hoje, o parlamentar tem 
um encontro com o presidente 
do diretório local do PSC, Renato 
Fernandes. Se decidir aderir 
ao PSC, Azevedo já tem uma 
presença garantida em seu ato de 
filiação: o governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel.

Divulgação

promotores e procuradores do 
MP estadual, procuradores da 
República e policiais federais.

ESTADO MÁXIMO
A senadora potiguar Zenaide 

Maia (Pros), cada vez mais 
alinhada à esquerda, fez um 
discurso contundente no Senado 
contra o conceito de “Estado 
mínimo”, defendido pelos liberais. 
“Todos pedem um Estado mínimo, 
mas na hora H todos querem 
segurança hídrica, segurança 
pública, ferrovias, rodovias, 
aeroportos, e isso é o Estado que 
tem que suprir”, declarou.

SEMIÁRIDO
Foi lançada nesta quinta-

feira, em Brasília, a Frente 
Parlamentar em Prol do 
Semiárido. O grupo será 
coordenado pelo deputado federal 
potiguar General Girão (PSL). 

Segundo o parlamentar, a Frente 
terá o objetivo de “acompanhar 
e fiscalizar” políticas públicas 
voltadas para a região.

EDUCAÇÃO
A vereadora Eleika Bezerra 

(PSL) defende mais “prioridade” 
para a educação no município 
de Natal. Em audiência pública 
ontem na Câmara, a professora 
alertou que a prefeitura da 
capital não vem investindo na 
área o mínimo que é previsto na 
Constituição: 30% das receitas 
totais. Em 2018, o percentual 
investido foi de apenas 18%.

AMAZÔNIA EM CHAMAS I
O presidente da França, 

Emmanuel Macron, chamou 
a situação das queimadas na 
Amazônia de "crise internacional" 
e afirmou que o tema deve ser 
discutido em reunião desta 
semana no G7 (grupo de países 
ricos, formado por Alemanha, 
Canadá, Estados Unidos, França, 
Itália, Japão e Reino Unido).

AMAZÔNIA EM CHAMAS II
De 1º de janeiro até essa terça-

feira, 20, foram contabilizados 
74.155 focos, alta de 84% ante o 
mesmo período de 2018, segundo 
o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe). Um pouco mais 
da metade (52,6%) dos focos têm 
ocorrido justamente na região da 
Amazônia.
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O Rio Grande do Norte tem 17 
municípios sujeitos ao bloqueio 
de transferências voluntárias da 
União por terem deixado de pres-
tar informações contábeis, orça-
mentárias e fiscais obrigatórias 
à Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN). 

Segundo dados da STN, os mu-
nicípios potiguares listados dei-
xaram de entregar dados para a 
matriz de saldos contábeis (MSC), 
que é responsável pela geração de 
relatórios e demonstrativos da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
O registro da STN traz cidades do 
porte de Parnamirim, bem como 
municípios de pequena estrutura, 
como Viçosa e Umarizal.

Desta forma, as 17 prefeitu-
ras foram inscritas como inadim-
plentes no Serviço Auxiliar de 
Informações para Transferências 
Voluntárias (Cauc). 

O registro se assemelha ao que 
acontece com a lista do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC), que 
restringe o crédito para a pessoa 
física. No caso dos entes muni-
cipais, a inscrição nesta “lista 

Segundo o Tesouro, cidades tem até o dia 30 de agosto para enviar documentação

RN tem 17 prefeituras sujeitas a 
bloqueios de recursos da União
Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, municípios potiguares listados deixaram de entregar dados 
para a matriz de saldos contábeis, que é responsável pelos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal

Lista do Cauc

José Aldenir/AgoraRN

negra” impede a celebração de 
convênios com o governo federal 
e a contratação de operações de 
crédito.

Ainda de acordo com a Se-
cretaria do Tesouro Nacional, o 
ente precisa encaminhar as suas 

matrizes para que seja conside-
rado adimplente para este item 
no CAUC. Os municípios têm até 
o dia 30 de agosto para efetuar o 
envio.

Para estarem adimplentes 
junto ao Cauc, as prefeituras 

precisam cumprir 14 obrigações 
diferentes, incluindo o envio da 
matriz. Em todo o país, de segun-
do a STN, são 3.648 municípios 
com pelo menos uma pendência 
no Cauc e, portanto, impedidos de 
contratar operações de crédito.

INADIMPLENTES NO RN:

Almino Afonso
Antônio Martins
Florânia
Frutuoso Gomes
Grossos
Lagoa Salgada
Maxaranguape
Messias Targino
Parnamirim
Patu
Pilões
Porto do Mangue
Rafael Fernandes
Riacho de Santana
Tenente Ananias
Umarizal
Viçosa

Os governadores do Nordeste 
reuniram-se em Teresina-PI, na  
última quarta-feira, 21, para dis-
cutir a pauta de projetos do Con-
sórcio Nordeste e firmar acordos 
de compras coletivas, que iniciam 
este mês trazendo economia para 
os estados.

As compras previstas a serem 
anunciadas já na próxima semana 
incluem equipamentos e insumos 
da área de saúde. As aquisições 
serão compartilhadas por meio de 
um “Contrato de Programa” assi-
nado na reunião.

Os governadores ainda decidi-
ram pela criação de um grupo de 
trabalho que vai tratar das com-
pras públicas coletivas. O modelo 
coletivo vai baratear as compras, 
pois além da possibilidade de 
compartilhamento o volume ge-
rado propicia melhores preços e, 
consequentemente, traz economia 

para os cofres públicos.
Durante os debates na reunião 

do Consórcio Nordeste a governa-
dora Fátima Bezerra defendeu 
também que o foco do grupo seja 
na formatação de projetos inte-
gradores regionais para atração 
de investimentos. O Consórcio 
também decidiu que o próximo 
encontro será em Natal-RN, entre 
15 e 17 de setembro, durante o en-
contro Brasil-Alemanha.

“No âmbito do consórcio temos 
que ter a concepção de um proje-
to integrado de caráter regional, 
olhando para os interesses da 
região. Nosso maior desafio hoje 
é atrair investimentos. Isso é que 
o nós mais precisamos”, disse a 
governadora durante o encontro 
no Piauí.

Para Fátima, o trabalho con-
duzido pelo secretário-executivo 
do Consórcio Nordeste, Carlos 
Gabas, deve focar na 1ª agenda 
internacional do grupo, em no-

vembro.
A missão deverá manter en-

contros institucionais e empresa-
riais em quatro países – Espanha, 
Itália, Alemanha e França – e 
deverá ser encabeçada pelo gover-
nador da Bahia e presidente do 
Consórcio, Rui Costa.

“Nossa ação para essa primei-
ra agenda na Europa precisa ser 
cirúrgica. Defendo que temos que 
dar foco às questões do meio am-
biente, geração de energia e infra-
estrutura, olhando para a questão 
da conectividade da nossa região 
pelas vias portuária, aeroviária e 
rodoviária”, comentou a governa-
dora do Rio Grande do Norte.

A previsão é de que as reu-
niões na Europa ocorram na se-
gunda quinzena de novembro. O 
Consórcio Nordeste irá preparar 
portfólios com projetos e oportuni-
dades de investimentos na região.

Líderes estaduais se reuniram em Teresina

Governadores do Nordeste iniciam 
processo de compras coletivas nos estados

Consórcio

Divulgação / Governo do Piauí

A arrecadação das re-
ceitas federais somou R$ 
137,735 bilhões, em julho de 
2019, segundo informou a 
Secretaria da Receita Federal 
do Ministério da Economia. O 
crescimento real (desconta-
da a inflação) comparado ao 
mesmo mês de 2018 chegou 
a 2,95%. É o maior resultado 
para o mês desde julho de 
2011 (R$ 141,801 bilhões).

Segundo o chefe do Cen-
tro de Estudos Tributários e 
Aduaneiros da Receita, Clau-
demir Malaquias, o resultado 
do mês foi influenciado por 
eventos atípicos. O principal 
motivo foi o aumento da arre-
cadação de receitas extraordi-
nárias de aproximadamente 
R$ 3,2 bilhões com Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica 
e da Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido.

De acordo com Mala-
quias, isso aconteceu devido 
a reorganizações societárias, 
em que há incidência dos 
tributos sobre o ganho de 
capital com a nova organiza-
ção societária das empresas. 
Também houve influência do 
crescimento da arrecadação 
de depósitos judiciais.

A Sondagem das Indús-
trias Extrativas e de Trans-
formação do Rio Grande 
do Norte, elaborada pela 
FIERN, revelou que, na per-
cepção dos empresários, a 
produção industrial potiguar 
cresceu no mês de julho. 

Acompanhando o desem-
penho positivo da produção, 
o nível médio de utilização 
da capacidade instalada 
(UCI) passou de 70% para 
71%, mas foi considerado pe-
los empresários como abaixo 
do padrão usual para meses 
de julho.

Como a ociosidade ainda 
é elevada, o número de em-
pregados registrou queda, 
mantendo a tendência que 
vem sendo observada desde 
outubro de 2017.

Arrecadação 
chega a R$ 137,7 
bilhões em julho, 
aponta Receita

Produção industrial 
no Rio Grande do 
Norte retoma fase 
de crescimento

Bom resultado

Julho



ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS DESTE BOX 

VÁLIDAS DE 23/8/2019 

A 25/8/2019

OFERTAS DE

3 DIAS
CEBOLINHA C/ RAMA OU COENTRO  Maço

0,69
MAÇO

R$0,69
UNID.

R$

ALFACE CRESPA 

LISA OU 

AMERICANA 

Unidade

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/8/2019 A 25/8/2019OFERTAS DE DIAS03

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/8/2019 A 29/8/2019OFERTAS DE DIAS07

ALFACE CRESPA 

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

SEXTA
DO CHURRASCO

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

SEGUNDA
DA LIMPEZA

TERÇA
DA PADARIA

QUARTA
BÁSICA

QUINTA
DOCE

Melancia
Granel

Melão 
japonês ou 
Melão amarelo
Granel

Tomate especial
Granel0,99

KG

R$ 1,99
KG

R$ 1,99
KG

R$

Macaxeira
Granel

Mamão 
Formosa
Granel1,99

KG

R$ 1,99
KG

R$

Cenoura
Granel 2,69

KG

R$

3,79
EMB.

R$ 9,95
UNID.

R$

Frango a 
passarinho 
temperado 
Mauricéia
Embalagem 
c/ 500g

Lasanha Sadia
Diversos sabores, 
unidade c/ 600g

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de Jardineira 

mix de 
quatro 
legumes 
Daucy   
Pacote c/ 1kg14,59

KG

R$ 10,89
PCT.

R$

Hambúrguer misto Rezende
Embalagem c/ 36 unidades c/ 56g

21,90
EMB.

R$
Presunto 
cozido 
magro 
Seara
Peça 15,89

KG

R$

Manteiga 
com sal 
Biana
Unidade 
c/ 500g 5,99

UNID.

R$Polpa de fruta 
Nossa Fruta
Diversos sabores, 
unidade c/ 1kg

Néctar 
Nutri Néctar
Diversos sabores, 
unidade c/ 1L 2,49

UNID.

R$ 39,90
GARRAFA

R$11,49
UNID.

R$

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Cerveja puro 
malte Devassa
Embalagem 
c/ 12 latas 
c/ 350ml

2,05
LATA

R$
Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg 1,89

PCT.

R$

Costela 
suína 
congelada 
Aurora
Peça

Caixa 
térmica 
Soprano
Capacidade: 
32L

Amaciante 
concentrado 
Downy Verão
Unidade c/ 1,5L

19,89
KG

R$

19,90
UNID.

R$

Farinha de 
trigo especial 
Sarandi
Pacote c/ 1kg

3,09
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 Panelaço
Pacote c/ 1kg

Café Santa 
Clara
Pacote c/ 250g2,35

PCT.

R$ 3,79
PCT.

R$54,90
UNID.

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

Peito 
bovino 
porcionado 
a vácuo
A partir de

Linguiça de 
frango Seara
Pacote c/ 5kg

14,79
KG

R$ 47,90
PCT.

R$

9,58

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

2,65
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 1L

6,19
GARRAFA

R$

Cerveja 
Eisenbahn Pilsen
Garrafa c/ 600ml

5,99
UNID.

R$

Amaciante Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 2L
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Melão amarelo
Granel

Tomate especial
Granel0,99

KG

R$ 1,99
KG

R$ 1,99
KG

R$

Macaxeira
Granel

Mamão 
Formosa
Granel1,99

KG

R$ 1,99
KG

R$

Cenoura
Granel 2,69

KG

R$

3,79
EMB.

R$ 9,95
UNID.

R$

Frango a 
passarinho 
temperado 
Mauricéia
Embalagem 
c/ 500g

Lasanha Sadia
Diversos sabores, 
unidade c/ 600g

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de Jardineira 

mix de 
quatro 
legumes 
Daucy   
Pacote c/ 1kg14,59

KG

R$ 10,89
PCT.

R$

Hambúrguer misto Rezende
Embalagem c/ 36 unidades c/ 56g

21,90
EMB.

R$
Presunto 
cozido 
magro 
Seara
Peça 15,89

KG

R$

Manteiga 
com sal 
Biana
Unidade 
c/ 500g 5,99

UNID.

R$Polpa de fruta 
Nossa Fruta
Diversos sabores, 
unidade c/ 1kg

Néctar 
Nutri Néctar
Diversos sabores, 
unidade c/ 1L 2,49

UNID.

R$ 39,90
GARRAFA

R$11,49
UNID.

R$

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Cerveja puro 
malte Devassa
Embalagem 
c/ 12 latas 
c/ 350ml

2,05
LATA

R$
Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg 1,89

PCT.

R$

Costela 
suína 
congelada 
Aurora
Peça

Caixa 
térmica 
Soprano
Capacidade: 
32L

Amaciante 
concentrado 
Downy Verão
Unidade c/ 1,5L

19,89
KG

R$

19,90
UNID.

R$

Farinha de 
trigo especial 
Sarandi
Pacote c/ 1kg

3,09
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 Panelaço
Pacote c/ 1kg

Café Santa 
Clara
Pacote c/ 250g2,35

PCT.

R$ 3,79
PCT.

R$54,90
UNID.

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

Peito 
bovino 
porcionado 
a vácuo
A partir de

Linguiça de 
frango Seara
Pacote c/ 5kg

14,79
KG

R$ 47,90
PCT.

R$

9,58

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

2,65
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 1L

6,19
GARRAFA

R$

Cerveja 
Eisenbahn Pilsen
Garrafa c/ 600ml

5,99
UNID.

R$

Amaciante Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 2L
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 23 de agosto a 29 de agosto de 2019 (exceto as ofertas válidas por 3 dias),
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui 
veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, 
será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através 
dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da 
compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/8/2019 A 29/8/2019OFERTAS DE DIAS07

2,75
GARRAFA

R$ 5,59
LATA

R$

2,59
LATA

R$ 0,94
UNID.

R$ 4,59
UNID.

R$

2,39
PCT.

R$ 3,55
PCT.

R$ 13,49
PCT.

R$

59,90
UNID.

R$

10,49
EMB.

R$ 15,99
UNID.

R$ 13,39
UNID.

R$

15,99
PCT.

R$

65,90
UNID.

R$

79,90
UNID.

R$

109,90
UNID.

R$

Refrigerante 
Schin
Diversos sabores, 
garrafa c/ 2L 

Energético 
Red Bull
Embalagem 
c/ 8 latas 
c/ 250ml 

Extrato de 
tomate TP 
Tarantella
Unidade c/ 
370g

Biscoito 
Wafer Bauducco
Diversos sabores, 
unidade c/ 78g

Achocolatado 
Claralate
Unidade c/ 400g

Arroz 
parboilizado 
T1 Namorado
Pacote c/ 1kg Café Melitta

Embalagem 
promocional, 
Leve 250g 
Pague 225g

Feijão-
carioca T1 
Camil
Pacote 
c/ 1kg Farinha de 

trigo para 
pastel ou 
salgados Bunge
Pacote c/ 5kg

Alimento para cães 
Aro carne e ossinhos, 
Unidade c/ 18kg

Papel 
higiênico folha 
dupla Alpino
Embalagem 
promocional 
leve 12, pague 
11 rolos c/ 30m

Creme Novex 
Óleo de Coco
Unidade c/ 1kg

4,19
PCT.

R$

3,29
UNID.

R$ 2,95
EMB.

R$1,79
EMB.

R$

Leite 
condensado 
Piracanjuba 
Unidade c/ 
395g

Papel de 
alumínio Wyda 
Embalagem 
c/ 30cm x 4m

Embalagem 
c/ 30cm x 7m

1,99
UNID.

R$Chocolate 
Kit Kat
Unidade 
c/ 41,5g

Detergente 
em pó 
Bem-te-vi
Unidade 
c/ 500g

Lâmpada LED 
Bulbo Galaxy
3000k, 15W 
Bivolt

2,19
UNID.

R$ 9,89
UNID.

R$

Detergente líquido Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 5L

Papel A4 
Allmax 
Premium
Pacote 
c/ 500 folhas

Alimento para cães DogChoice
Raças pequenas, unidade c/ 15kg

Raças grandes, 
unidade c/ 15kg, 

Cloro 10 
em 1 Hth
Capacidade: 
5,5kg

Farinha de trigo 
especial Aro
Pacote c/ 1kg 2,39

PCT.

R$

Batata lisa m&k
Pacote c/ 90g

3,49
PCT.

R$
Atum pedaços 
em óleo Aro
Unidade c/ 120g 5,95

UNID.

R$

139,90
UNID.

R$

Tenda 
multiuso 
Bel Fix
Tamanho: 
3m x 3m 
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Candidato a presidente em 2022, o tucano João Do-
ria estabeleceu a estratégia de se distanciar de Jair 
Bolsonaro a cada dia. Criador do movimento “Bol-

sodoria” em 2018, ele voltou a repetir o mantra de que 
nunca teve “alinhamento político” ao governo Bolsonaro, 
e sempre que pode bate duro em temas pessoalmente 
caros ao presidente, como na polêmica em que preferiu 
se solidarizar ao presidente nacional da OAB.

O governador também se juntou aos críticos da indi-
cação de Eduardo Bolsonaro à embaixada em Washing-

ton. “Eu jamais faria isso”, disse.
Em público, Doria evita pegar pesado, mas, em parti-

cular, ele bate de maneira tão contundente quanto qual-
quer anti-bolsonarista ferrenho.

A estratégia de Doria, confirmada por aliados, é ra-
dicalizar após as eleições de 2020. Até lá, críticas serão 
“firmes, porém em tom elevado”.

A ideia dos que ajudam na estratégia é que Doria 
chegue a 2022 com discurso anti-Bolsonaro mais radical 
que qualquer líder de esquerda.

Doria adota estratégia de virar o anti-Bolsonaro

PODER SEM PUDOR

BRASIL NÃO É CUBA
Os jornalistas Ivanildo Sampaio e Ernani Régis 

contam no livro “Quincas Borba no Folclore Político” a 
reunião de Leonel Brizola com amigos, em 1982, quando 
decidiu disputar o governo do Rio de Janeiro. Um jovem 
esquerdista insistia para que o manifesto de lançamento 
da candidatura propusesse reforma agrária e 
distribuição de renda radicais. Com a prudência curtida 
em anos de exílio e sofrimento, Brizola descartou: “Meu 
filho, o Brasil não é Cuba nem a burguesia brasileira 
cabe em Miami.”

Problema do cinema não é censura, é ruindade 
O cinema brasileiro não tem problemas de 

censura, como agora pretendem seus defensores, 
e sim de qualidade. E certamente por isso o 
ministro Osmar terra (Cidadania) recomendou 
que diretores e produtores façam coisa que preste. 

Não dá para continuar como está: somente em 
2018, o Fundo do Audiovisual gastou R$680 
milhões, retirados dos cofres públicos, para bancar 
integralmente 151 filmes brasileiros que foram 
vistos em média por menos de mil espectadores.

SALAS VAZIAS
O ministro da Cidadania lembrou que cada 

uma das 151 produções recebeu cerca de R$4,5 
milhões “para filmes que ninguém vai ver”.

SESSÕES PRIVADAS
Foram R$680 milhões, que fazem falta em 

outros setores, apenas em exibições particulares 
“para amigos que gostam muito do cineasta”

DEVOLUÇÃO
Uma mudança em pauta, segundo o ministro, 

é exigir a devolução de parte do dinheiro, tornan-
do a busca por público uma parte importante.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

MENTIRA REVELADA
A Nasa calou ONGs 

picaretas que fazem parecer que 
a Amazônia está em chamas. 
Mostrou fotos de satélite, explicou 
que queimadas são comuns nesta 
época e estão menores que a 
média dos últimos 15 anos

MENTIR EM FRANCÊS É MENTIR
Bolsonaro é criticado na 

imprensa por “falar sem pensar” 
ou “falar sem provas”. Já o 
francês Emmanuel Macron, 
além de repetir a velha lorota 
de que a Amazônia “é o pulmão 
do mundo”, disse que a floresta 
“arde”, mentira desmentida pela 
Nasa. Mas no Brasil acharam o 
máximo.

APENAS SANGUESSUGAS
Resolução da Agência 

Nacional do Petróleo deu 
às distribuidoras, que são 
atravessadoras, exclusividade 
na venda de combustível ao 
posto, sem agregar qualquer 
valor. Agregam apenas custos ao 
consumidor. 

A Amazônia, o pulmão 
do nosso planeta”

Emmanuel Macron, 
presidente da França, 
repetindo uma velha mentira 
desmentida pela ciência há anos

"

ABR /EBC

TÁ FEIA A COISA
O deputado distrital João 

Cardoso (Avante) passou mal, 
ontem, e foi internado às pressas. 
Cinco dias antes, outro deputado, 
Chico Vigilante (PT), também 
passou mal na Câmara do DF e 

baixou no hospital.

VERGONHA, SENHORES
Chega a ser constrangedora 

a posição dos governadores 
do Nordeste contra privatizar 
estatais. Não surpreende, mas 
não deixa de ser um triste sinal 
de compromisso com o atraso. 
Deveriam se envergonhar.

TRAGÉDIA PARLAMENTAR
Nas redes sociais, a postagem 

com mais comentários, esta 
semana, foi da deputada Sâmia 
Bomfim (Psol-SP). No Twitter, 
ela chamou o governador Wilson 
Witzel de “sociopata”. A grande 
maioria dos 31,5 mil comentários 
foram contra ela, que lamentou a 
morte do sequestrador.

VOLUME DE POSTAGENS
O PSL dominou as redes esta 

semana. Desde terça (20), os 
deputados Carla Zambelli (SP) 
e Daniel Silveira (RJ) foram os 
que mais postaram mensagens. 
E há cinco do PT no top 10, diz o 
Congresso Data Room.

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a reforçar, nesta quinta-fei-
ra, 22, que o diretor-geral da Polí-
cia Federal (PF), Maurício Valeixo, 
é subordinado a ele, e não ao minis-
tro da Justiça e da Segurança Pú-
blica, Sérgio Moro. Em mais uma 
demonstração de poder, Bolsonaro 
não descartou a possibilidade de 
eventualmente trocar o chefe da 
PF.

"Agora há uma onda terrível so-
bre superintendência. Onze (supe-
rintendentes) foram trocados e nin-
guém falou nada. Sugiro o cara de 
um Estado para ir para lá e dizem 
'está interferindo'. Espera aí. Se eu 
não posso trocar o superintenden-
te, eu vou trocar o diretor-geral. 
Não se discute isso aí", afirmou.  

Na sexta, o Estado mostrou que 

a Polícia Federal ameaçava "implo-
dir" caso o ministro cedesse a uma 
interferência do Planalto. A repor-
tagem mostrava que, se Bolsonaro 
insitir em impor sua vontade, para 
Moro restariam duas alternativas: 
uma seria aceitar e perder o con-
trole da Polícia Federal; a outra, 
rejeitar a interferência e pedir de-
missão.

Naquele dia, Bolsonaro ainda 
havia dito que é ele "quem manda" 
e afirmou que colocaria na vaga de 
superintendente do Rio o respon-
sável pelo Amazonas, próximo da 
família. 

Questionado se há, de fato, in-
tenção de trocar o chefe da PF, Bol-
sonaro respondeu que, se o fizer, 
será "na hora certa". "Hoje eu não 
sei. Tudo pode acontecer", concluiu.

Mesmo com as regras, a legis-
lação relativa ao meio ambiente 
é frequentemente desrespeitada. 
Por essa razão, o deputado Gusta-
vo Carvalho (PSDB) está apresen-
tando projeto de lei (PL Pancadão) 
para coibir o descumprimento da 
legislação através de multas pesa-
das e apreensão tanto dos apare-
lhos de som, quanto dos veículos. O 
parlamentar fez pronunciamento 
sobre o assunto na sessão plenária 
desta quinta-feira, 22.

“A ´onda dos pancadões´ está 
em todas as regiões e aqui não 
é exceção. Diversos potiguares, 
sobretudo jovens, se reúnem em 
locais públicos para ouvir músicas 
em alto som. Na maioria das vezes 
com letras que incitam a violência, 

atos libidinosos e uso de drogas”, 
afirmou o deputado. Gustavo Car-
valho frisou que além disso, muitas 
vezes os pancadões são acompa-
nhados de atos e comportamentos 
inadequados.

O deputado destacou que o 
costume dos paredões de som vem 
ferindo direitos individuais dos mo-
radores locais, que ficam sem poder 
desfrutar  do seu direito ao sosse-
go, ao descanso, além de em alguns 
casos ver obstruído o acesso à sua 
residência sem aviso prévio. “É ne-
cessário acrescentar também que 
não raramente, programas de TV, 
rádio, jornais e mídia eletrônica 
noticiam que durante tais eventos 
é comum a presença de menores 
consumindo bebida alcoólica”.

"Vou trocar o diretor-geral", diz
Bolsonaro em polêmica com PF

Deputado propõe multas para 
combate à poluição sonora

Subordinação

Gustavo Carvalho

Presidente da República voltou a afirmar que o cargo 
da Polícia Federal é subordinado à ele, e não a Moro

Apesar da fala, presidente revelou ainda não ter certeza da decisão: "farei na hora certa"

Marcos Corrêa / PR



Em reunião nesta quin-
ta-feira, 22, com o presidente 
da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Glademir 
Aroldi, o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, defendeu que 
a PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) paralela da re-
forma da Previdência trate ex-
clusivamente de novas regras 
para o regime de Previdência 
de servidores de estados e mu-
nicípios. 

A proposta está sendo pre-
parada por senadores para que 
a proposta de reforma da Previ-
dência em discussão no Senado 
não retorne para a Câmara, se 
for alterada.

“Precisamos pensar nessa 
PEC paralela. A minha tese 
sobre essa proposta é de que 
se torne uma extensão das re-
gras da União a estados e mu-
nicípios. É isso. Se colocarmos 
mais do que isso teremos difi-
culdade para aprovar”, alertou 
Alcolumbre, que só este mês se 

reuniu três vezes com a CNM.
A simplificação da PEC, 

para facilitar a tramitação no 
Senado e posteriormente na 
Câmara dos Deputados, tam-
bém foi defendida no encontro 
pelos senadores Eduardo Braga 
(MDB-AM), Álvaro Dias (Pode-
mos-PR) e Irajá (PSD-TO).

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) sus-
pendeu, em portaria conjunta 
editada nesta quinta-feira, 22, 
pelo presidente do Tribunal, João 
Rebouças, e pelo corregedor geral 
de Justiça, Amaury Moura, os 
prazos processuais das ações em 
tramitação no sistema Processo 
Judicial Eletrônico (PJe), no âm-
bito dos 1º e 2º graus do Poder Ju-
diciário do Estado do Rio Grande 
do Norte. 

A portaria foi publicada na 
edição do Diário da Justiça Ele-
trônico (DJe) desta quinta-feira, 
22. A suspensão contempla o perí-
odo de 22 e 23 de agosto e os pra-
zos processuais serão restituídos 
às partes. A Secretaria de Tecno-
logia da Informação e Comunica-
ção (SETIC) do TJRN adotará os 
procedimentos operacionais para 
cumprimento da suspensão dos 
processos que tramitam no PJe.

Na hipótese de imprevista in-
disponibilidade ou instabilidade 
que impeça a solução de casos 

urgentes, as petições e demais do-
cumentos, relativos aos processos 
que devam tramitar nas unida-
des judiciárias do 1º e 2º graus, no 

sistema Processo Judicial Eletrô-
nico, poderão ser protocolizadas 
fisicamente nos distribuidores e/
ou secretarias.
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O prefeito de Ceará-Mirim, 
Marconi Barreto (MDB) teve o seu 
mandato cassado, na manhã des-
ta quinta-feira, 22, pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Barreto 
era acusado de dragar um rio na 
comunidade Rio dos Índios duran-
te o último período eleitoral para o 
Executivo Municipal. A atitude foi 
considerada uma conduta grave e 
que causou desequilíbrio ao pleito.

A decisão do TSE foi unânime, 
sete ministros votaram a favor da 
cassação do prefeito, rejeitando um 
recurso eleitoral especial. Anterior-
mente, Marconi Barreto já havia 
sido derrotado no Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE) do Rio Grande 
do Norte, após perder ação de im-
pugnação de mandato eletivo.

Além de confirmar a cassação 
de Marconi Barreto, o TSE deter-
minou que seja feita uma eleição 
imediata no município de Ceará-
-Mirim para substituição no Exe-
cutivo. A data deve ser definida 
pelo TRE-RN.

À sua disposição, Barreto ainda 
tem a possibilidade de interpor em-
bargos de declaração, o que pode 
resultar na suspensão da decisão 
até que este último recurso seja 
julgada.

Enquanto o TRE-RN não de-
fine a data das novas eleições, o 
presidente da Câmara Municipal, 
Ronaldo Venâncio (PR) ficará à 
frente de Ceará-Mirim.

HISTÓRICO
Também presidente de honra 

do Globo Futebol Clube, Barreto foi 
condenado por abuso de poder eco-
nômico quando disputava as elei-
ções de 2016. Na época, ele pagou 
por obras de drenagem e abertura 
de canais em trechos de rio que 
percorrem povoados que depen-
diam da água para subsistência.

A coligação Esperança do Povo, 
que disputava a prefeitura naquele 
ano contra Marconi afirmou que o 
ato do prefeito o havia beneficiado 
nas eleições. Marconi Barreto perdeu mandato de prefeito na cidade após decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília

TSE cassa mandato de Marconi Barreto 
e determina eleições em Ceará-Mirim
Prefeito era acusado de dragar um rio na comunidade Rio dos Índios durante o último período eleitoral para o Poder 
Executivo; atitude foi considerada uma conduta grave pelo Tribunal Superior Eleitoral e que causou desequilíbrio ao pleito

Unânime

José Aldenir / Agora RN

Davi Alcolumbre quer estados e 
municípios incluídos na reforma

Por PEC parelela

Presidente do Senado, Alcolumbre

Jefferson Rudy / Agência Senado

Segundo portaria da Corte, suspensão contempla o período de 22 a 23 de agosto

TJ suspende prazos processuais de 
ações em tramitação no sistema PJe

Justiça

José Aldenir / Agora RN
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Espumante 
Moscatel Casa 
Perini
Garrafa c/ 750ml

Vinho chileno Gato Negro
Diversos tipos, garrafa 
c/ 750ml

Vinho 
português 
Casal 
Garcia
Garrafa 
c/ 750ml

Vinho tinto 
português 
Periquita
Garrafa 
c/ 750ml

Cerveja Leffe 
Blonde
Garrafa c/ 330ml

Cerveja 
Hoegaarden
Garrafa c/ 330ml

Queijo estepe 
fracionado 
President
Unidade c/ 160g

Queijo tipo 
maasdam 
fracionado 
President
Unidade c/ 
160g

Queijo gouda 
fracionado 
President
Unidade c/ 185g

Queijo 
provolone 
fracionado 
President 
Unidade 
c/ 200g 

Salame fatiado 
Aurora
Unidade 
c/ 100g

Salame italiano 
mini Sadia
Peça

Salame italiano 
Sadia
Peça

Azeitona 
verde 
Premium 
Gordal Vale 
Fértil
Com caroço, 
unidade 
c/ 500g

Capeletti 
Massa Leve
Carne ou 
queijo, pacote 
c/ 1kg

Ravioli 
Massa Leve
Carne ou 
quatro queijos, 
pacote 
c/ 1kg

Fagottini 
Massa Leve
Quatro 
queijos, ou 
Nhoque 
Massa Leve
Pacote c/ 1kg

Massa com 
ovos Barilla
Diversos cortes, 
pacote c/ 500g

Tablete Lacta
Diversos sabores, 
unidade c/ 90g

Cobertura 
fracionada 
Top Harald     
Diversos tipos, 
embalagem
c/ 1,05kg

Queijo tipo provolone 
fracionado Girolanda
Peça

Whisky Johnnie 
Walker Black Label
Garrafa c/ 1L

Vinho chileno Santa Helena
Garrafa c/ 750ml

Vinho tinto 
Chalise
Diversos tipos, 
garrafa c/ 750ml
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OFERTAS VÁLIDAS DE 23/8/2019 A 29/8/2019OFERTAS DE DIAS07 OFERTAS VÁLIDAS DE 23/8/2019 A 29/8/2019OFERTAS DE DIAS07

Espumante 
Moscatel Casa 
Perini
Garrafa c/ 750ml

Vinho chileno Gato Negro
Diversos tipos, garrafa 
c/ 750ml

Vinho 
português 
Casal 
Garcia
Garrafa 
c/ 750ml

Vinho tinto 
português 
Periquita
Garrafa 
c/ 750ml

Cerveja Leffe 
Blonde
Garrafa c/ 330ml

Cerveja 
Hoegaarden
Garrafa c/ 330ml

Queijo estepe 
fracionado 
President
Unidade c/ 160g

Queijo tipo 
maasdam 
fracionado 
President
Unidade c/ 
160g

Queijo gouda 
fracionado 
President
Unidade c/ 185g

Queijo 
provolone 
fracionado 
President 
Unidade 
c/ 200g 

Salame fatiado 
Aurora
Unidade 
c/ 100g

Salame italiano 
mini Sadia
Peça

Salame italiano 
Sadia
Peça

Azeitona 
verde 
Premium 
Gordal Vale 
Fértil
Com caroço, 
unidade 
c/ 500g

Capeletti 
Massa Leve
Carne ou 
queijo, pacote 
c/ 1kg

Ravioli 
Massa Leve
Carne ou 
quatro queijos, 
pacote 
c/ 1kg

Fagottini 
Massa Leve
Quatro 
queijos, ou 
Nhoque 
Massa Leve
Pacote c/ 1kg

Massa com 
ovos Barilla
Diversos cortes, 
pacote c/ 500g

Tablete Lacta
Diversos sabores, 
unidade c/ 90g
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fracionada 
Top Harald     
Diversos tipos, 
embalagem
c/ 1,05kg

Queijo tipo provolone 
fracionado Girolanda
Peça

Whisky Johnnie 
Walker Black Label
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Garrafa c/ 750ml
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Diversos tipos, 
garrafa c/ 750ml
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O Rio Grande do Norte tem 
mais de sete mil estudantes en-
dividados com o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). O 
valor acumulado de pagamentos 
em atraso é de R$ 120 milhões. A 
quantia total contabiliza todos os 
débitos entre 1999 até 2019.

O RN é o 17º lugar em dívidas 
do Fies entre as unidades federa-
tivas. No Brasil, estão registrados 
522.417 contratos inadimplentes. 
O saldo devedor total é de mais de 
R$ 10 bilhões. 

Entre os potiguares, os 7.015 
endividados estão divididos em 
86 cursos. Foram contabilizados 
os débitos com mais de 90 dias de 

atraso, de acordo com o prazo limi-
te para que a inadimplência seja 
caracterizada pelo Comitê Gestor 
do Fundo de Financiamento Estu-
dantil (CG-Fies).

As estatísticas foram obtidas 
por meio da Lei de Acesso à In-
formação (LAI), após solicitação 
da agência Fiquem Sabendo, e 
mostram que o curso recordista 
de endividados é o de direito, com 
838 estudantes. A soma total dos 
débitos destes alunos é de R$ 16 
milhões. A dívida média dos alunos 
é de R$ 19 mil.

O segundo lugar na lista per-
tence aos alunos de enfermagem, 
com 742 alunos somando R$ 17,3 

milhões de saldo devedor. O valor 
médio da dívida é de R$ 23 mil.

Os mais endividados, segundo 
a lista, são os alunos de medicina. 
O levantamento aponta que foram 
registrados 12 estudantes que não 
honraram pagamentos com o Fies. 
O valor médio é de R$ 223 mil por 
pessoa.

Para a regularizar a situação, 
os interessados devem procurar o 
banco onde o contrato foi assinado. 
O valor da parcela resultante da 
renegociação não pode ser inferior 
a R$ 200. Além disso, o devedor te-
rá de pagar uma parcela de entra-
da. O valor pode ser 10% da dívida 
consolidada vencida ou de R$ 1 mil. Estatísticas por região foram obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI)

Estudantes do RN acumulam dívidas 
que superam os R$ 120 milhões no Fies
Foram contabilizados os débitos com mais de 90 dias de atraso, de acordo com o prazo limite para que a inadimplência 
seja caracterizada pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil; mais endividados são alunos de medicina

Montante

Governo Federal

Sandro Menezes

O Governo do Rio Grande do 
Norte conquistou junto à Secreta-
ria Nacional de Defesa Civil, liga-
da ao Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, a liberação de R$ 
414,6 mil. O recurso é destinado à 
região atingida pelo rompimento 
de barragens em abril deste ano.

A verba servirá para a finali-
zação das obras na área, como a 
recuperação completa de parte 
da RN-041, e realizar o pagamen-
to das ações feitas pelo Governo 

em Santana do Matos, Fernando 
Pedroza, Angicos e Ipanguaçu no 
período emergencial.   

O ato é fruto do reconheci-
mento federal do decreto estadu-
al de situação de emergência por 
rompimento de barragem, publi-
cado após o incidente que des-
truiu parte da RN-041, via que 
liga Santana do Matos à BR-304. 
Na ocasião, o Governo iniciou as 
obras logo após o rompimento e 
restabeleceu o acesso em menos 

de cinco dias.
Publicada na quarta-feira, 21, 

a portaria nº 1999/2019 que reco-
nhece a situação de emergência e 
confirma a liberação da verba é 
assinada pelo secretário Nacional 
de Proteção e Defesa Civil, Ale-
xandre Lucas Alves. O processo 
de liberação dos recursos não 
inclui o ressarcimento da verba 
que foi investida pelo estado nas 
ações de resposta coordenadas 
pela Defesa Civil estadual.

Incidente ocorrido em abril deste ano destruiu parte da rodovia RN-041, que liga a cidade de Santana do Matos até a BR-304

Estado consegue verbas para obras 
em regiões atingidas por rompimentos

Problemas em barragens

Os vereadores de Natal derru-
baram um veto do Executivo ao 
Projeto de Lei n° 64/19 de autoria 
da vereadora Nina Souza (PDT) 
na sessão ordinária da última 
quarta-feira, 21, que altera o arti-
go 158 da Lei Municipal 1.517/65 
sobre o regime jurídico dos fun-
cionários públicos municipais. 
O impedimento foi rejeitado por 
todos os parlamentares presentes 
no plenário. Com isso, os servido-
res que tenham filho, cônjuge ou 
dependente com deficiência terão 
horário especial, independente de 
compensação, sem prejuízo do res-
pectivo cargo ou redução salarial.

“Somente aqueles que têm 
aos seus cuidados uma pessoa 
com deficiência, entre os graus e 
tipos variados, sabem o que é ter 
uma vida de dedicação exclusiva. 
Em muitos casos, eles se anulam 
para vivenciar e se dedicar à vida 
daquele ser humano que está sob 
seus cuidados. É nessa perspecti-
va que a redução da carga horária 
é justificada. Trata-se da garantia 
do tratamento igualitário para as 
pessoas com deficiência”, defendeu 
a vereadora Nina Souza.  

“A matéria estabelece que 
os trabalhadores que possuem, 
por exemplo, filhos com defici-
ência atestada por um médico 
especialista tenham a jornada de 
trabalho reduzida sem qualquer 
ônus financeiro. O governo ale-
gou que no projeto não consta a 

lista de doenças, todavia, cabe à 
prefeitura elencar esses pontos 
na regulamentação. Felizmente, 
os vereadores compreenderam a 
relevância da proposta para a so-
ciedade e optaram pela retirada 
do veto”, completou.

Liliane Monteiro, representan-
te do MOVIPAutismo, que reúne 
familiares e amigos de pessoas 
com deficiência, comemorou a der-
rubada do veto. “Conquistamos 
hoje uma imensa vitória na luta 
pela igualdade em nossa cidade”. 
Danielle Lima, mão de criança 
autista, declarou: “A Câmara Mu-
nicipal fez justiça com a aprovação 
desse projeto que chega para pro-
mover inclusão social”.

Servidores com filhos deficientes 
trabalharão menos em Natal

Projeto de Lei

Nina Souza é a autora do projeto de lei

José Aldenir / Agora RN
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Depois de mais de du-
as décadas dedicadas 
exclusivamente à 
medicina, o infectolo-
gista Sávio Bezerra 

decidiu abraçar outra paixão, e já 
está prestes a dar um grande passo 
nela. No próximo dia 23, o cearense 
de 43 anos estreia efetivamente co-
mo artista visual ao lançar sua pri-
meira exposição: Afetos. A mostra, 
instalada na Galeria Iguales, na 
Hermes da Fonseca, ficará aberta 
até o final de setembro. O vernis-
sage está marcado para as 18h30.

A arte não é algo novo na vida 
de Sávio. Mesmo se afastando do 
prazer infantil de desenhar após 
descobrir a vocação para a medi-
cina, nunca largou o fascínio pelo 
mundo artístico.  Por toda a vida 
adulta, sempre foi muito a teatros, 
museus, exposições e shows mu-
sicais. Até no Japão, onde passou 
uma temporada se aprofundando 
na Infectologia, buscou conhecer a 
cena artística local.

“Eu não tinha tempo para me 
dedicar, mas sempre tive a arte 
como uma fonte de inteligência e 
sensibilidade”, destaca Sávio, que, 
somente no ano passado começou 
a pintar – algo surpreendente para 
quem analisa a firmeza e doçura do 
seu traço. 

Ele fez um curso na academia 

Jaime Lorenço, em Natal, orienta-
do pela artista e professora Sarah 
Fernandes, e se apaixonou pelo 
aquarelismo, técnica que emprega 
em todos os seus trabalhos. “O uni-
verso das aquarelas me surgiu com 
isso: a possibilidade de você, só com 
água e um pouco de tinta, chegar a 
uma performance de luz, de brilho, 
de imagem e de coisas que sensibi-
lizam e emocionam”, explica.

Nas telas, trabalha muito com 
a própria memória afetiva, mas 
espera aflorar a emoção e a paz 
dos expectadores, transformando 
a energia do ambiente como um 
todo. Sua paleta de cores é suave e 
as imagens retratadas são sempre 
muito lúdicas e harmônicas. Ele 
conta que não tem pretensão de 
usar sua arte para fazer protesto 

ou como uma ferramenta política, 
mas espera levar sensibilidade, 
através de um novo olhar sobre 
personagens humanos, paisagens 
litorâneas e elementos da nature-
za.

TRANSMUTANDO EMOÇÕES
Médico infectologista, Sávio 

trabalha no Hospital Giselda Tri-
gueiro desde 2012 quando passou 
no concurso público. Sua relação 
com a capital potiguar, entretanto, 
começou em 1995 ao ingressar no 
curso de medicina da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte.

As situações vividas no hospital, 
nem sempre muito fáceis de lidar, 
ganham novo significado na arte de 
Sávio. Não é que ele retrate o seu 
cotidiano, mas transmuta as situa-
ções de estresse, os momentos difí-
ceis que presencia e sofrimento dos 
pacientes, em imagens que passam 
tranquilidade e paz, como uma con-
versão das suas próprias emoções.
 

SERVIÇO

Médico estreia como
artista visual em 
exposição no RN
"Afetos" propõe momento de sensibilidade ao expectador; lançamento 
acontece no dia 23 na Galeria Iguales, onde artes ficarão até setembro

Divulgação

Sávio Bezerra tem 43 anos de idade

Apresentações serão nos dias 23 e 24 de agosto, às 21h, no Teatro Riachuelo

Divulgação

Christiane Torloni 
se apresenta em Natal
com musical Master Class

Espetáculo

Após algumas temporadas 
bem-sucedidas desde 2015, um 
dos mais premiados e aclama-
dos espetáculos da Broadway 
retorna aos palcos numa gran-
diosa turnê por 12 cidades 
brasileiras estrelado por uma 
das maiores atrizes do teatro, 
cinema e televisão brasileira: 
Christiane Torloni. 

“Master Class” é uma mara-
vilhosa comédia-dramática es-
crita pelo premiado autor norte-
-americano Terrence McNally, 
que chega ao Brasil através 
da Maestro Entretenimento, 
apresentado pelo Ministério da 
Cidadania e Bradesco Seguros, 
com patrocínio da Lorenzetti.

O espetáculo conta com a 
direção do encenador brasilei-
ro José Possi Neto e direção 
musical do maestro Fábio G. 
Oliveira, ambos à frente de um 
elenco formado por consagrados 
atores/cantores do atual cená-
rio teatral musical brasileiro: 
as sopranos/atrizes Julianne 
Daud (‘Master Class’, ‘O Beijo 
da Mulher Aranha’, ópera ‘Jo-
anna de Flandres’, ‘A Flauta 
Mágica’, ópera ‘Salvator Ro-
sa’, ‘New York, New York – O 
Musical’, entre outros), Raquel 
Paulin (‘Mamma Mia!’, ‘Shrek’, 
‘Mudança de Hábito’, ‘Os Dez 
Mandamentos’, ‘Rent’, entre ou-
tros) e Laura Duarte. O tenor/
ator Jessé Scarpellini (‘Les Mi-

serables’, ‘Wicked’, ‘O Homem 
de la Mancha’, ‘Mulheres à Bei-
ra de um ataque de Nervos’, ‘A 
Madrinha Embriagada’, entre 
outros); o ator e pianista Rafael 
Marão; além do tenor/ator Ro-
drigo Filgueiras.

‘Master Class’ é um dos 
poucos espetáculos produzidos 
na Broadway a alcançar enor-
me sucesso internacional tendo 
sido realizadas nada menos do 
que 598 apresentações apenas 
em sua temporada de estreia 
em 1995 quando então recebeu 
o prêmio Desk Drama Award 
de Melhor Espetáculo da Bro-
adway, além de três prêmios 
Tony Award (o Oscar do teatro 
americano): Melhor Atriz (para 
Zoe Caldwell), Melhor Atriz Co-
adjuvante (para Audra McDo-
nald) e o cobiçado prêmio de Me-
lhor Espetáculo da Broadway.

Após a sua estrondosa 
temporada de estreia, ‘Master 
Class’ percorreu o mundo tendo 
sido apresentado em quase uma 
centena de países tão diferentes 
como Japão, Polônia, Alema-
nha, Coréia, Itália, Espanha, 
Portugal, Filipinas, Grécia, 
Brasil, além dos principais cen-
tros teatrais do mundo.

Em Natal, o espetáculo será 
apresentado nos dias 23 e 24 de 
agosto, no Teatro Riachuelo, às 
21h. As vendas estão sendo fei-
tos na bilheteria do Teatro.

SERVIÇO

Sábado (13/07)
Exposição Afetos – Sávio Bezerra
Vernissage: 23 de agosto, às 18h30
Galeria de Arte do Complexo Iguales
Av. Hermes da Fonseca, 1062 – Tirol 
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SIGA,�FALE,�CURTA!O melhor plano de saúde

adquira ou migre para 
o plano de saúde Unimed com 

condições especiais! 

(84) 9 9403-8406

34%*

Plantão 
de Vendas 

Solteira desde o polêmico fim 
do seu casamento com José Loreto, 
Débora Nascimento, de 34 anos, 
contou na última quarta-feira, 21, 
que já ficou com mulher e que não 
descarta um relacionamento amo-
roso com pessoas do mesmo sexo. 

A declaração foi dada em en-
trevista para o canal de Matheus 
Mazzafera, no YouTube. Depois 
de dizer que já tinha ficado com 
mulher, o youtuber perguntou 
se ela namoraria com alguém do 
mesmo sexo.

"Por que não?  Eu me apaixo-
no pela pessoa e calhou de todas 
as pessoas que já me apaixonei 
serem homens, mas a vida está aí 
para isso", respondeu. Indagada 
sobre uma famosa que ela acha 
bonita e que poderia ficar, a atriz 
citou a cantora mundialmente co-
nhecida Rihanna. Débora encerrou, no início do ano, o seu casamento com o também ator José Loreto

Atriz Débora Nascimento afirma 
que não descarta romance lésbico
Em conversa com o youtuber Matheus Mazzafera, atriz da Rede Globo 
também disse que está muito feliz e que segue solteira, mas "não sozinha"

Sem amarras

Reprodução / Instagram

Xuxa revela nunca ter usado 
drogas ilicítas e rebate seus fãs

Limpa

"Mãe, você tem certeza que 
não quer provar maconha?", 
contou Xuxa, de 56 anos, para 
Luana Piovani, de 42, durante 
a última edição do "Luana É 
de Lua", exibida pelo canal E! 
na última terça-feira, 20.

A apresentadora lembrou 
o dia em que a filha Sasha 
Meneghel a convidou a experi-
mentar a droga, mas a eterna 
rainha dos baixinhos afirmou 
que nunca experimentou nada 
dessa natureza.

"Não bebo porque não gos-
to de beber, não fumo porque 
não gosto de cigarro. Eu nun-
ca me droguei. Eu nunca nem 
provei maconha", afirmou a 
apresentadora da Record.

Ela conta que até virou 
piada quando disse que via-
jaria para a Amsterdã com o 
namorado Junno Andrade, já 
que a Holanda tem o uso da 
maconha e algumas outras 
drogas liberadas. Apresentadora conversou Piovani

Divulgação / RecordTV
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O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) publicou 
recomendação nesta quinta-feira, 
22, para que a 6ª Delegacia Distri-
tal de Natal, localizada no bairro 
de Pajuçara, remeta à Divisão de 
Homicídios e de Proteção à Pessoa 
(DHPP) todos os inquéritos abertos 
de homicídio. A estimativa é de que 
218 investigações de mortes violen-
tas estão paradas naquela unidade 
policial. Alguns casos estão enga-
vetados desde 2010.

A recomendação assinada pelo 
promotor Wendell Beetoven Ribei-
ro Agra, da 19º Promotoria de Jus-
tiça de Natal, reforça que os inqué-
ritos devem ser enviados à DHPP 
em até cinco dias. Além disso, soli-
cita que a 6ª Delegacia Distrital de 
Natal priorize as investigações de 
crimes hediondos (principalmente 

os de tortura), homicídios tentados 
e roubos em geral.

De acordo com o promotor, a 

medida foi tomada para evitar a 
prescrição da pretensão puniti-
va e para que seja assegurado, 

na atividade policial, o princípio 
constitucional da razoável dura-
ção da investigação criminal, de 
modo que todos os procedimentos 
instaurados até o ano de 2018 
sejam concluídos e remetidos ao 
Poder Judiciário no máximo até o 
fim de 2019. 

Ainda segundo o promotor, 
após visitas técnicas de inspe-
ção realizadas pelo Ministério 
Público, a 6ª Delegacia Distrital 
acumula 400 inquéritos policiais 
parados, sem perspectiva de con-
clusão, sendo que 218 deles estão 
relacionados a investigação de 
crimes de homicídio consumado 
ocorridos na sua circunscrição, 
instaurados entre janeiro de 2010 
e setembro de 2018, além de 31 
por crimes de tentativas de homi-
cídio e 16 de tortura.

Inquéritos foram instaurados entre janeiro de 2010 e setembro do ano passado

Delegacia em Natal registra mais de 
200 inquéritos de homicídios parados
Recomendação assinada pelo promotor Wendell Beetoven Ribeiro Agra, da 19º Promotoria de 
Justiça de Natal, reforça que os inquéritos devem ser enviados à DHPP no prazo de até cinco dias  

Problema

José Aldenir / Agora RN

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875
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CARRO DE ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE
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SIGA,�FALE,�CURTA!O melhor plano de saúde

adquira ou migre para 
o plano de saúde Unimed com 

condições especiais! 

(84) 9 9403-8406

34%*

Plantão 
de Vendas 

Solteira desde o polêmico fim 
do seu casamento com José Loreto, 
Débora Nascimento, de 34 anos, 
contou na última quarta-feira, 21, 
que já ficou com mulher e que não 
descarta um relacionamento amo-
roso com pessoas do mesmo sexo. 

A declaração foi dada em en-
trevista para o canal de Matheus 
Mazzafera, no YouTube. Depois 
de dizer que já tinha ficado com 
mulher, o youtuber perguntou 
se ela namoraria com alguém do 
mesmo sexo.

"Por que não?  Eu me apaixo-
no pela pessoa e calhou de todas 
as pessoas que já me apaixonei 
serem homens, mas a vida está aí 
para isso", respondeu. Indagada 
sobre uma famosa que ela acha 
bonita e que poderia ficar, a atriz 
citou a cantora mundialmente co-
nhecida Rihanna. Débora encerrou, no início do ano, o seu casamento com o também ator José Loreto

Atriz Débora Nascimento afirma 
que não descarta romance lésbico
Em conversa com o youtuber Matheus Mazzafera, atriz da Rede Globo 
também disse que está muito feliz e que segue solteira, mas "não sozinha"

Sem amarras

Reprodução / Instagram

Xuxa revela nunca ter usado 
drogas ilicítas e rebate seus fãs

Limpa

"Mãe, você tem certeza que 
não quer provar maconha?", 
contou Xuxa, de 56 anos, para 
Luana Piovani, de 42, durante 
a última edição do "Luana É 
de Lua", exibida pelo canal E! 
na última terça-feira, 20.

A apresentadora lembrou 
o dia em que a filha Sasha 
Meneghel a convidou a experi-
mentar a droga, mas a eterna 
rainha dos baixinhos afirmou 
que nunca experimentou nada 
dessa natureza.

"Não bebo porque não gos-
to de beber, não fumo porque 
não gosto de cigarro. Eu nun-
ca me droguei. Eu nunca nem 
provei maconha", afirmou a 
apresentadora da Record.

Ela conta que até virou 
piada quando disse que via-
jaria para a Amsterdã com o 
namorado Junno Andrade, já 
que a Holanda tem o uso da 
maconha e algumas outras 
drogas liberadas. Apresentadora conversou Piovani

Divulgação / RecordTV
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CALANGO 5 ENERGIA RENOVÁVEL S.A, CNPJ nº 12.159.338/0001-70, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema, a Licença de Operação da Subestação Calango, localizado na zona rural, no município 
de Bodó/RN.

Laura Porto
Diretora 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FLOR E OLIVEIRA LTDA, CNPJ 12.689.295/0006-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO - Licença 
de Operação com prazo de validade até 19.08.2025, em favor do empreendimento Posto de com-
bustível, localizada na Rod. RN 317, Sítio Olaria, nº 12, Brejinho/RN

Wellberson Flor de Oliveira
Sócio

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Aldeia da Pipa Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ 10.552.502./0001-89, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a Licença Simplificada para a Condomínio de Lotes Aldeia da Pipa localizado na 
Rua do Sol, s/n, Pipa. Tibau do Sul/ RN.

José Daniel Aran Fernandez
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CASE EOLICA LTDA, 16.879.466/0001-78, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação para Geração de Energia do Complexo Eólico Panasco, localizado na Zona Rural, Pedro 
Avelino/RN. 

Felipe Moreira Miranda 
Sócio Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA

CASE EOLICA LTDA, 16.879.466/0001-78, torna público que está requerendo ao Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia pa-
ra Geração de Energia do Complexo Eólico Cardeiro, localizado na Zona Rural, Pedro Avelino/RN. 

Felipe Moreira Miranda 
Sócio Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

PLANO URBANISMO LTDA, CNPJ nº 02.513.532/0002-39, torna público que requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Regularização de Operação, para uma Criação de Animais (Bovinocultura), localizado na 
Fazenda São Pedro II, S/N, Distrito de  Canto da Moça, Ielmo Marinho/RN.

PLANO URBANISMO LTDA
PROPRIETÁRIO

De acordo com uma repor-
tagem do Slash Gear, evidên-
cias sugerem que o WhatsA-
pp está se aproximando de 
uma era na qual anúncios e 
serviços com empresas se tor-
narão realidade. 

A maioria dos usuários do 
aplicativo aproveita os servi-
ços oferecidos por ele mas não 
pagam qualquer tipo de taxa, 
e tudo indica que a maneira 
como empresas o usam para 
divulgar anúncios no bate-pa-
po irá mudar.

Em agosto de 2018, os 
primeiros sinais de custos do 
WhatsApp para as empresas 
que usam o serviço se torna-
ram públicos. 

Os números foram rela-
cionados principalmente ao 
aplicativo WhatsApp Busi-
ness, uma plataforma sepa-
rada e destinada apenas para 
empresas. As informações 
são do site "Olhar Digital".

WhatsApp pode 
passar a monetizar 
anúncios em seus 
bate-papos

Em estudo

A Rússia enviou seu pri-
meiro robô humanoide para o 
espaço, o "Fedor". Trata-se de 
um nome russo, mas também 
a sigla para o termo inglês 
“Final Experimentational 
Demonstration Object Rese-
arch” (pesquisa de objeto de 
demonstração experimental 
final, em português). 

O robô, identificado como 
Skybot F-850, decolou a bor-
do de um foguete Soyouz às 
6:38 de Moscou (0:38 em Bra-
sília), partindo da base russa 
de Baikonur, no Cazaquistão. 
Ele só deve chegar ao seu des-
tino neste sábado, 24.

Fedor deve permanecer  
no espaço até 7 de setembro.

Rússia envia
seu primeiro
robô humanoide 
para o espaço

Experiência

"Fedor" é o nome da máquina russa

Reprodução / Olhar Digital
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

A PRÓ ÁGUA INDUSTRIAL LTDA., CNPJ: 08.353.683/0001-72, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a Renovação 
de Licença Simplificada – RLS, com prazo de validade até 19/08/2025, em favor do EMPREENDIMENTO Unidade 
Industrial de Extração, Envase e Gaseificação de Água Mineral, processo na Agência Nacional de Mineração nº 
848.087/2006. Coordenadas em UTM (Zona 25M): 239.451,17m E / 9.367.240,22m N; Datum SIRGAS 2000. No 
Sítio Ponta Grossa, s/nº, Massaranduba, em Ceará Mirim.  

PRÓ ÁGUA INDUSTRIAL LTDA.
CNJP sob o nº.: 08.353.683/0001-72

João Clementino de Sousa 
Proprietário do Empreendimento 

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

SM3 CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 29.886.965/0001-05, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA, a Licença Simplificada, com Validade – 01/08/2025,  para Estrutura de lazer (Salas Comerciais, 
Campo de Futebol e Outros), com área de 2.807,48m2, localizada na Av. Principal, S/N,  Centro, Tibau 
do Sul-RN;

LINEU LAIRI MACENA
SÓCIO-PROPIRETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JOEL LOPES FONSECA EIRELI, CNPJ: 40.776.999/0001-80, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licen-
ça de Regularização de Operação, para Industria de panificação (Padaria), numa área de 68,31m2, 
Localizado na Rua Professora Elizabete Castro, 76,  Centro, Pedro Velho/RN.

JOEL LOPES FONSECA
PROPRIETÁRIO

Exigências

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 6

SFNV
MISTURADOS

ABORRECIDO
SOLTAOICP

LAMANCAR
OATAOA
DESCULPAR

MANTRAOB
PULADOS

PLACAIENE
ANITALO
TUAUNER

TILMRIRA
NASCENTES
ARCAMELO

Apagar as
velinhas
do bolo 

Açucena-
branca
(Bot.) 

Pender
para um

dos lados
ao andar 

Em, em
espanhol

Habili-
dade

associada
à raposa

É entoado 
nos rituais
de medi-

tação

Olavo
Bilac,
poeta 

Santa (?):
a Igreja
de Roma 

Os do
cubo são

seis

"Presença
de (?)",

minissérie

Tecido
fino e

transpa-
rente

O prato
usado pa-
ra comer
saladas

Que te
pertence

(fem.)

Liga
(afetiva-
mente)

Relativo
(abrev.)

O sinal
gráfico

"~"

Vendedor
ambu-
lante

Aveia, em
inglês
Prêmio
salarial

Bebida
russa

(?) Caval-
canti, pintor

Produzido
no país

Marcha de
manobras

Pt 
(Quím.)

Entediado;
cansado

Mescla-
dos;

juntos

Base do
calçado

Esburacam
Tribunal Regional do

Trabalho
(sigla) 

Olá

Novo;
moderno

Perdoar 

Desamar-
ra (o nó)

Hélio de
(?) Peña,
humorista

Moeda do
Japão

A lei da 
Escravidão

Raiva 
cega

Nívea Ma-
ria, atriz 

1.200, em
romanos

Letra 
do plural

Forma da
ferradura

Considerar
inválido 

Sucede
ao "O"

De (?): o 
golaço (fut.)

Mina de
água;

fonte (pl.)
Atmosfera

2/en — ló. 3/oat. 5/placa — vodca. 6/mantra.

HORÓSCOPO

O Sol envia excelentes energias para 
você se concentrar no trabalho e 
cuidar de assuntos práticos. Pode 
ter sucesso ao fechar um negócio 
ou cobrar dívida. A paquera promete 
boas-novas! 

Você pode se sentir dividido(a) entre 
o desejo sair da rotina e a vontade de 
se isolar: encontre um meio-termo! 
É hora de fazer ajustes nos seus 
relacionamentos. A dois, bom humor 
será fundamental!

Será mais fácil correr atrás dos seus 
interesses financeiros. Mas nem por 
isso dá para gastar sem controle, ok? 
Terá uma dose extra de criatividade no 
trabalho. A dois, nada de ciúme! 

No trabalho, mudanças inesperadas 
não estão descartadas, mas tudo 
indica que serão positivas. Pode 
pintar briga com um amigo. A 
atração física ajuda a movimentar 
as coisas na conquista.

No trabalho, vai tirar de letra 
qualquer tarefa que exija iniciativa. 
Não deixe as diferenças com 
os familiares atrapalharem a 
convivência em casa. Há chance de 
se envolver com um ex-amor.

A carreira ganha um empurrãozinho. O 
desejo de ficar perto das pessoas queridas 
deve crescer. Só não deixe as críticas 
desgastarem seus relacionamentos -- e 
isso também vale para o romance.

Bom dia para cuidar de tarefas fora do 
ambiente de trabalho. Mas atenção 
extra para não perder informação 
importante ou se tornar alvo de 
fofocas. 

Talvez seja preciso fazer um esforço extra 
para dar conta das suas tarefas. O Sol aguça 
sua curiosidade e o desejo de aprender 
coisas novas. Um colega comprometido 
pode despertar seu interesse.

A partir de hoje, o Sol envia 
excelentes energias para você lidar 
com dinheiro. Mas é melhor não 
misturar grana e amizade, ok? Se 
está só, os amigos podem dar uma 
força na paquera. 

A Lua ilumina seu paraíso astral e 
a sorte deve sorrir para você! Sua 
habilidade para lidar com os outros se 
destaca. Com tanto carisma, você só 
ficará só se quiser. 

Você tem tudo para se importar mais 
com o que as pessoas pensam a seu 
respeito. Para evitar atritos, deixe as 
diferenças de lado e tente ceder um 
pouco. Dê o primeiro passo se busca 
uma nova paixão.

Você deve se sentir melhor se puder 
passar mais tempo com os parentes. 
Pode render mais se agir em equipe 
no serviço. Não deixe a família se 
intrometer na sua vida amorosa, ok?

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Vivi confronta Otávio e Sabrina. Chiclete comenta com Maria da Paz que sabe onde pode estar 
seu documento. Agno convida Leandro para sair. Coruja e Paixão armam com Chico para Rock 
perder a luta. Britney confessa que está magoada com Abel. Vivi discute com Otávio por causa 
de Sabrina, e Beatriz ouve. Beatriz expulsa Otávio de casa e Vivi conforta a mãe. Marlene e 
Evelina tentam confortar Maria da Paz. Vivi pede que Zé Hélio não magoe Beatriz e conta sobre a 
separação da mãe. Márcio e Beto alertam Abel sobre seu desrespeito com Britney. 

A DONA DO PEDAÇO

Norberto fica sem graça quando Rania e Santinha o aconselham a chamar a Polícia para denunciar o 
roubo. Valéria e Camila se divertem na Europa. Bruno tenta consolar Norberto. Fauze fica perturbado 
quando Fairouz não confirma que Aziz é seu pai. Benjamin e Letícia se amam. Ester atrapalha o 
namoro de Latifa e Abner. Sara desmaia, e Ali se preocupa. Fairouz e Rania se conhecem. Martin 
esconde algumas fotos de Bruno. Jean destrata um cliente, e Caetano o afasta da oficina. Sara 
anuncia sua gravidez. Missade fica sem jeito quando Samir beija sua mão, na frente de Padre Zoran. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Sofia inventa que pegou o dinheiro para comprar uma passagem para visitar o pai. Alberto 
faz Nana pedir desculpas a Paloma.Diogo avisa a Nana que Sofia acobertou Paloma, 
mas não tem como provar. Alberto confirma para Paloma que irá à feijoada no Cacique 
de Ramos. Alice fotografa Ramon conversando com Francisca. Ramon demonstra 
preocupação com Gabriela. 

No Campo de Férias, Waldisney ajuda Nadine a fazer suas armações. Pendleton sai 
para almoçar com Luisa e a convida para ir ao Campo de Férias. Débora pede a ajuda de 
Claudia para provar seu vestido de noiva. Poliana e João encontram Waldisney e Mosquito 
hospedados em um acampamento no meio da floresta. Sérgio vai até o endereço de Vitor 
Correa com as crianças do MaGaBeLo, e Benicio vê algo estranho no local.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019 
OBJETO: Aquisição de veículo automotor tipo Utilitário, Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel), 
equipamentos e material permanente para aparelhagem da Unidade de Saúde da Família VI, Sitio 
Catolé, localizado na Zona Rural de Tangará/RN, conforme as especificações contidas no Anexo I – 
Termo de Referência do Edital da Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados 
através da Portaria nº 011/2019-GP, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento 
dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, visando à execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito no Edital e seus 
Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 
23/08/2019 das 09h00min até às 08h59min do dia 05/09/2019. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
05/09/2019, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 
05/09/2019. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada 
de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, 
situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de 
segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 22 de agosto de 2019.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
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Matematicamente rebaixado 
para a Série D do ano que vem, o 
ABC vai entrar em campo pela úl-
tima vez na Série C de 2019 neste 
sábado, 24, quando enfrentará o 
conterrâneo Globo na cidade de Ce-
ará-Mirim, Grande Natal. Apesar 
da queda antecipada ter sido con-
firmada no fim de semana passado, 
o Alvinegro se agarra à Justiça pa-
ra, hipoteticamente, tentar perma-
necer na Terceirona em 2020. Por 
isso, avisou que jogará para vencer 
neste sábado.

Com o Treze-PB envolvido em 
dois casos de suspostas irregula-
ridades (primeiro com o zagueiro 
Breno Calixto e depois com o trei-
nador Celso Teixeira), o ABC preci-
sa vencer a Águia de Ceará-Mirim 
para, caso o clube paraibano perca 
pontos, consiga se livrar do rebai-
xamento para a última divisão na-
cional. A esperança jurídica existe, 
e inclusive foi citada pelo presiden-
te Fernando Suassuna em seu pro-
nunciamento na última terça-feira, 
20, nas redes sociais.

Para este jogo contra o Globo, 
o técnico Roberto Fernandes terá 
apenas uma baixa na equipe, que 
é o zagueiro Adalberto, que pediu 
desligamento do clube para se 
apresentar no Fortaleza-CE. No 
mais, todos os demais titulares 

estarão a disposição e prontos para 
tentar levar o Alvinegro à vitória 
que, num futuro próximo, poderá 
livrar o time do rebaixamento.

No lado do Globo, o técnico 
Higor César contará com três des-
falques. O zagueiro Alexandre e o 
meio-campista Jean Natal, suspen-
sos, terão de cumprir a punição au-
tomática e não entrarão em campo 
diante do ABC. Já o volante Jardel, 
que está na Águia emprestado pelo 
ABC, também não terá condições 
de jogo e precisará acompanhar o 
duelo das arquibancadas. Os subs-

titutos ainda não foram definidos 
pelo treinador globense.

Atualmente, a dupla potiguar 
compõe a zona de rebaixamento do 
Grupo A. O Globo tem 16 pontos e 
está na nona colocação, enquanto 
que o ABC está com 15 pontos e é o 
lanterna da chave. 

O Treze, primeiro time fora 
do Z2, possui 18 pontos, mas tem 
uma vitória a mais que o Globo e 
duas vitórias a mais que o ABC, 
seus concorrentes diretos contra 
a queda para a última divisão do 
Campeonato Brasileiro.

Equipes potiguares vão se enfrentar neste sábado, 24, às 17h, no estádio Barrettão

Com esperança jurídica, ABC encara 
o Globo neste sábado no Barrettão
Dupla potiguar entra em campo pela última rodada da fase de grupos; 
rebaixado em campo, Alvinegro se apega a possível falha do Treze-PB

Série C

José Aldenir/AgoraRN

Scarpa é um dos meias do Palmeiras

Scarpa diz estar na sua melhor 
fase no Palmeiras e recorda golaço

Em alta

César Greco / Ag. Palmeiras

O momento do meia Gusta-
vo Scarpa no Palmeiras é só de 
alegria. Artilheiro do time na 
temporada de 2019 com 10 gols 
marcados, sendo seis só na Copa 
Libertadores, o jogador diz estar 
em seu melhor momento no clube 
alviverde e tem se mostrado deci-
sivo nos jogos mais importantes. 

Como na vitória por 1 a 0 so-
bre o Grêmio, na última terça-fei-
ra, em Porto Alegre, pela rodada 
da ida das quartas de final da 
competição continental, quando 
fez um belo gol de fora da área.

"Acredito que é o meu melhor 
momento no Palmeiras, estou 
tendo uma sequência legal ago-
ra. Espero conseguir melhorar 
ainda mais, não tem tempo para 
acomodar. Espero melhorar os 
meus números e os do Palmeiras 
também", declarou o palmeiren-

se, que é um dos artilheiros da Li-
bertadores - os outros são Marco 
Ruben, do Athletico-PR, e Adrián 
Martínez, do Libertad -, recor-
dando o gol contra os gaúchos.

"Foi um chute bonito, um lan-
ce maneiro. Eu treino bastante, 
não somente jogada de falta, mas 
recebendo a bola, cortando para o 
lado e chutando. Eu sabia que o 
goleiro teria dificuldades devido 
à força do chute. Fiquei bastante 
feliz, foi bem bonito", disse Gusta-
vo Scarpa em entrevista coletiva 
nesta quinta-feira, 22, na Acade-
mia de Futebol, em São Paulo.

O meia, contudo, ressaltou 
que pretende evoluir ainda mais 
até o final desta temporada. "Es-
ses números no meio da tempo-
rada motivam, mas não significa 
muito porque o ano ainda não 
terminou", concluiu.


