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A JORNAL 100% GRÁTIS.  PEGUE O SEU!

Greve de servidores afeta Itep-RN; 
policiais penais acabam paralisação

Protesto do funcionalismo 07

No Itep, exames de balística, perícia veicular e exame de corpo delito não estão sendo realizados; servidores alegam 
serem únicos da segurança sem plano de cargos. Policiais penais terminaram movimento, mas seguirão negociando

Entrevista 03

Vinte e quatro projetos de lei em regime de urgência de diversos 
parlamentares foram aprovados na sessão realizada nesta quinta-feira

Câmara realiza última sessão

Maioria do STF vota 
por punir com prisão 
quem não pagar ICMS

Congresso promulga 
novas regras para 
repasses de emendas

RN tem 4 barragens 
consideradas em 
vulnerabilidade

Prática deve ser enquadrada como 
crime de apropriação indébita, 
uma vez que o empresário cobra 
valor do tributo do consumidor, 
mas deixa de fazer o repasse

A partir de agora, parlamentar 
poderá escolher se o dinheiro será 
transferido com vinculação a um 
objeto específico ou para uso livre 
sob certas condições

Lista é composta pelas barragens 
Barbosa de Baixo (Caicó), Riacho 
do Meio (Jardim do Seridó), 
Passagem das Traíras (São José do 
Seridó) e Calabouço (Passa e Fica)

Julgamento 04 Mudanças 06

Estrutura 10

Começou a 
temporada
da folia
Carnatal 2019 começou ontem 
e vai até domingo com extensa 
programação de blocos e 
atrações nas imediações da 
Arena das Dunas; confira

General Girão 
defende “ações 
enérgicas” para 
reduzir violência
Parlamentar defende políticas 
públicas nas cinco áreas do 
“Pentágono da Segurança”

#Carnatal29 13 e 15

Legislativo 04Copa do Brasil 16

CBF sorteou duelos da 1ª fase. 
Jogos acontecem em fevereiro

x

x

Elpídio Júnior / CMN
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A corrupção é universal, 
faz parte do ser humano 
e não vai acabar. Está 

presente nas grandes quantias, 
mas nas pequenas também. Em 
situações grandiloquentes e nas 
insignificantes. Motivada por 
ganância ou por sobrevivência.

Não importa.  Deve ser 
combatida pelos instrumentos 
constitucionais, dentro do devido 
processo legal; só não deve ser 
tomada como uma religião ou 
profissão de fé. Porque, se assim for, 
elegerá hipócritas para se tornarem 
signatários dessa luta.

Infelizmente, é o que vivemos 
no Brasil. Os irmãos Joesley e 
Wesley Batista, segundo relatos 
deles próprios, foram beneficiados 
com dinheiro público, corromperam 
muita gente para garantir seus 
privilégios, mas transformaram a 
Friboi na maior processadora de 
proteína animal do mundo.

Devem eles pagar por seus 
crimes, mas não a empresa que 
emprega milhares de trabalhadores, 
pois um erro não justifica outro.

Essa presunção não impediu 
que, no seu tempo, Rodrigo Janot, 
na qualidade de procurador-

geral da República, isentasse 
a dupla de tudo só para obter 
uma gravação comprometedora 
contra o ex-presidente Michel 
Temer – que, no final, não era tão 
comprometedora assim.

Isso, mesmo Janot tendo entre 
os seus fiéis colaboradores um 
certo procurador Marcelo Miller, 
que atuava comprovadamente em 
favor da J&F durante o processo de 
assinatura do acordo de delação. 

Compreendem por que a flamula 
da anticorrupção não deve ser um 
fim em si mesmo?

Aliás, a anticorrupção nem 
deveria ser uma bandeira – e 
sim um princípio republicano 
defendido por instituições sólidas 
que se movessem segundo a lei e 
a Constituição, e não a partir do 

clamor público que muitas vezes 
lincha, pois não tem compromissos 
com o devido processo legal e sim o 
devido processo biliar.

A Operação Carne Fraca, 
de triste lembrança, colocou a 
proteína animal produzida no 
Brasil em sérias dificuldades junto 
ao mercado internacional, graças 
ao esforço de certas autoridades 
em chamar a atenção para seu 
trabalho paladino.

Definitivamente, Judiciário 
legislando e o exercício da política 
sendo substituída pelo jacobinismo 
de plantão não devem pautar a vida 
brasileira, resumindo tudo a crise 
em cima de crise.

O Brasil tem muitos problemas 
além da corrupção: o crime 
organizado, a violência e, dentro dela, 
o feminicídio, que nos fere enquanto 
civilização. E, principalmente, a 
desigualdade social.

Não precisamos de paladinos 
bem remunerados para nos 
defender. Precisamos de 
instituições que façam o seu 
trabalho, de preferência, operosa 
e discretamente, mostrando mais 
resultado de qualidade e menos 
publicidade.  

Corrupção não é tudo

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

DESONERAÇÃO DE ICMS
A Federação da Agricultura, 

Pecuária e Pesca do Rio Grande do 
Norte (Faern) deve apresentar em 
2020 um projeto para que o Governo 
do Estado desonere produtores, 
principalmente os da área da 
fruticultura, da cobrança de ICMS.

PROTESTO
Servidores estaduais da saúde 

vão realizar nesta sexta-feira, 
13, às 9h, um ato público em 
frente à Governadoria, no Centro 
Administrativo. A categoria 
reivindica o pagamento dos salários 
atrasados e também pretende 
protestar contra a reforma da 
Previdência.

NOVA BATALHA
Após conseguir, embora com 

muito custo, aprovar o crédito 
extraordinário que garante o 
pagamento dos salários dos 
servidores, a governadora Fátima 
Bezerra está de olho, agora, é na 
votação do orçamento de 2020, 
previsto para semana que vem.

Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados 
tipifica o crime de fraude em obra ou serviço de engenharia. 
A iniciativa, de autoria do deputado Vanderlei Macris (PS-

DB-SP), define a prática como “obter vantagem ilícita, em prejuízo 
da administração pública, em razão de sobrepreço ou superfatura-
mento”. A pena prevista é de reclusão, de 4 a 12 anos, e multa. O 
projeto já foi aprovado na Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público e acrescenta dispositivo ao Código Penal no 
capítulo que trata de fraudes em certames de interesse público.

Punição a fraudes

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

FALA, MAURÍCIO
O ex-prefeito de Parnamirim 

Maurício Marques quebrou o silêncio 
ontem, ao conceder entrevista ao 
programa A Hora é Agora, da rádio 
Agora FM (97,9). Na entrevista de 
1h30, disponível no canal da Agora 
TV no YouTube, o ex-prefeito disse 
que se sentiu traído pelo ex-aliado 
e sucessor Rosano Taveira, atual 
prefeito da cidade.

SANEAMENTO BÁSICO
Cinco dos oito deputados 

potiguares votaram a favor do novo 
marco legal do saneamento básico, 
que facilita a privatização dos 
serviços de abastecimento de água 
e coleta de esgoto. Votaram a favor: 
Benes Leocádio (Republicanos), 
Fábio Faria (PSD), General Girão 
(PSL), João Maia (PL) e Walter Alves 
(MDB). Os contrários foram dois: 
Natália Bonavides (PT) e Rafael 
Motta (PSB). O deputado Beto 
Rosado (Progressistas) não votou. A 
proposta foi aprovada por 276 votos a 
favor e 124 contra.

Acaba no dia 31 de dezembro a validade da lei que 
perdoa dívidas de IPVA e de licenciamento geradas em 
2018 ou antes, para donos de motocicletas com até 150 
cilindradas. O Departamento Estadual de Trânsito (De-
tran) alerta que, depois dessa data, não será mais possível 
usufruir do benefício.

Para o proprietário de motocicleta ter direito ao bene-
fício, basta quitar o IPVA e o licenciamento do seu veículo 
referente ao exercício 2019. Em até 10 dias úteis, então, as 
dívidas de anos anteriores são perdoadas e excluídas au-
tomaticamente do sistema. Outro ponto importante é que, 
com o pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pesso-
ais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre 
(DPVAT) dos anos de 2019 e 2018, o cidadão também tem 
as dívidas do DPVAT de anos anteriores extintas.

O benefício poderá ser utilizado apenas uma vez por 
proprietário de veículos. Ou seja, se o cidadão tiver duas 
motocicletas que se enquadrem no perdão, apenas uma 
poderá ser contemplada pela lei estadual, sendo a última 
que foi adquirida.

De acordo com dados coletados pelo setor de Esta-
tística do Detran, até o momento, cerca de 30 mil pro-
prietários de motocicletas de até 150 cilindradas foram 
beneficiados com a Lei de Remissão das Dívidas. Até 
então, a medida possibilitou uma arrecadação de aproxi-
madamente R$ 3,3 milhões.

Perdão de dívidas de 
motos acaba no dia 31

Lei vai expirar

Até agora, cerca de 30 mil proprietários de 
motos de até 150 cc foram beneficiados

José Aldenir / Agora RN

Basta pagar documento de 2019 para dívidas anteriores serem perdoadas

Editor-Geral Tiago Rebolo - Editor-Assistente Tallyson Moura -  Editor do Online 
Anderson Barbosa - Editor de Economia Marcelo Hollanda - Editor de Cidades 
Jalmir Oliveira - Gerente de Recursos Humanos Rejane Barbosa

Após pressão, relator propõe 
reduzir fundo eleitoral a R$ 2 bi

Orçamento

Sob pressão, o relator do Orçamento no Congres-
so, deputado Domingos Neto (PSD-CE), tenta con-
vencer líderes de partido da Câmara a abandonar a 
ideia de engordar a quantia destinada a campanhas 
eleitorais no ano que vem e aceitar o  fundo eleitoral 
de R$ 2 bilhões proposto pelo governo. O possível re-
cuo ocorre após a sinalização do presidente Jair Bol-
sonaro de que pode vetar um valor maior, deixando 
candidatos a prefeito e vereador sem recursos públi-
cos do fundo eleitoral em 2020. A Comissão Mista 
do Orçamento aprovou na semana passada relatório 
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Entrevista General Girão
DEPUTADO FEDERAL ELEITO PELO PSL

Cumprindo seu primeiro ano 
de mandato na Câmara dos De-
putados, o deputado federal pelo 
Rio Grande do Norte General Gi-
rão (PSL) escolheu a segurança 
como a prioridade de sua atuação 
parlamentar. Ele dividiu o tema 
em cinco áreas prioritárias, que 
formam o que ele denominou como 
“Pentágono”.

Hoje na reserva do Exército, 
com experiência de ter sido secretá-
rio de Segurança Pública em Rorai-
ma e no Rio Grande do Norte e no 
município de Mossoró, o parlamen-
tar avalia que, nos últimos anos, 
houve o que ele chama de uma in-
versão de valores no País. “Os poli-
ciais eram vistos como bandidos, e 
os bandidos eram defendidos como 
vítimas da sociedade”, resume.

Agora com Jair Bolsonaro na 
Presidência da República, o depu-
tado acredita que a realidade já 
tem mudado. Ele exalta as metas 
contidas no Plano Nacional de Se-
gurança Pública – materializado 
pelo programa Em Frente, Brasil, 
lançado pelo ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio Moro – e 
registra que é preciso implementar 
um conjunto de ações para enfren-
tar o problema da criminalidade.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
General Girão defende a adoção de 
políticas públicas contumazes nas 
cinco áreas que formam o “Pentá-
gono da Segurança” idealizado por 
ele: a segurança pública propria-
mente dita, ou seja, o combate à 
violência; a segurança jurídica; a 
segurança social; a segurança de 
infraestrutura; e a segurança hí-
drica e alimentar.

Confira a entrevista na íntegra:

AGORA RN – Como chega-
mos até o momento atual, em 
que a violência assusta os bra-
sileiros e, em especial, os poti-
guares?

GENERAL GIRÃO – O Bra-
sil jamais poderá progredir se o 
cidadão brasileiro não puder viver 
de forma segura, com respeito aos 
agentes de segurança pública e 
com confiança nas instituições da 
Justiça. Durante anos, os valores 
foram totalmente invertidos em 
nosso País. Os policiais eram vis-
tos como bandidos, e os bandidos 
eram defendidos como vítimas da 
sociedade, que tinham optado pelo 
mundo do crime por falta de opor-

Deputado federal General Girão cumpre o primeiro mandato na Câmara dos Deputados

Só “ações enérgicas e estratégicas” vão 
reduzir criminalidade, afirma deputado
Parlamentar defende a adoção de políticas públicas contumazes nas cinco áreas que formam o “Pentágono da Segurança” 
idealizado por ele: combate à violência; segurança jurídica; segurança social; segurança de infraestrutura e segurança hídrica

General Girão / Assessoria

Nosso Estado vive uma onda 
de violência desenfreada há 
bastante tempo e essa
área claramente não vem
recebendo a atenção devida”

General Girão
deputado federal, sobre
investimentos do Governo do 
Estado na segurança pública

“

R$ 16,5 mi
NÚMEROS

é o valor da emenda que o 
deputado General Girão vai 
destinar para Reta Tabajara

tunidades. O politicamente correto 
reinava na área da segurança pú-
blica e ainda assola os setores de 
bem da sociedade.

AGORA RN – O que fazer 
para contornar esse problema?

GENERAL GIRÃO – Somen-
te ações realmente enérgicas e es-
tratégicas são capazes de diminuir 
a criminalidade. Não basta somen-
te colocar viaturas nas ruas com o 

intuito de transmitir sensação de 
proteção à população. É preciso 
haver planos de segurança públi-
ca, elaborados por especialistas 
na área, que envolvam a moderni-
zação do sistema penitenciário; o 
combate integrado, entre estados 
e governo federal, às organizações 
criminosas; políticas de redução 
do feminicídio e violência contra a 
mulher; medidas para a diminui-
ção de homicídios dolosos; e o com-
bate integrado ao tráfico de drogas 
e armas.

AGORA RN – O governo do 
presidente Jair Bolsonaro e o 
Governo do Estado têm adota-
do essa estratégia?

GENERAL GIRÃO – Tudo 
isso já está incluído no Plano Na-
cional de Segurança Pública do 
governo Bolsonaro, mas, parece 
que, infelizmente, o Governo do 
Rio Grande do Norte não vê tais 
medidas como prioritárias. O nosso 
Estado vive uma onda de violência 
desenfreada há bastante tempo e 
essa área claramente não vem re-
cebendo a atenção devida.

AGORA RN – Como o senhor 
enxerga o atual momento do 
País no combate à corrupção?

GENERAL GIRÃO – Ma-
nifestações que se sucederam 

durante os últimos anos, quando 
decidimos tirar o PT do governo, 
eram uma demonstração clara de 
que a população não tinha mais 
confiança, não só no governo, mas 
também em determinadas institui-
ções públicas e jurídicas. O apoio 
crescente à operação Lava Jato 
por parte da esmagadora parte do 
povo brasileiro demonstrava que 
os rumos do País, finalmente, es-
tavam mudando para valer. Não 
há nada que possa deter um povo 
unido, determinado a exterminar 
um mal que nos assombra durante 
décadas: a corrupção.

AGORA RN – O senhor tem 
defendido também mais segu-
rança social. Como encarar, 
neste sentido, o problema do 
desemprego?

GENERAL GIRÃO – Apoio 
todos os programas emergenciais 
de empregos criados pelo governo 
Bolsonaro, e todos vêm dando 
certo. Só para se ter uma ideia, as 
vagas com carteira assinada não 
param de crescer. Há sete meses 
consecutivos, estamos com saldo 
positivo. Só em outubro, o País 
abriu 70.852 vagas. A região Nor-
deste teve mais de 21.776 vagas. 
Além de investir nas áreas sanea-
mento, construção civil e moradia 
popular, o governo federal criou 
programas de capacitação nos 
bolsões de desemprego das gran-
des cidades, executou um conjun-
to de ações para auxiliar na redu-
ção do endividamento de famílias 
e empresas e promoveu diversas 
ações direcionadas aos empreen-
dedores. Além disso, Bolsonaro 
criou o Programa Verde Amarelo, 
que propõe um conjunto de regras 
mais amplo sobre o trabalho aos 
domingos e feriados. Já o sanea-
mento, outra área fundamental 
para se chegar ao desenvolvimen-
to social, também tem recebido 
toda a atenção em meu mandato.

AGORA RN – Natal deverá 
receber uma das escolas cívico-
-militares que o governo federal 
pretende implantar até o ano 
que vem. Como o senhor avalia 
a nova gestão da educação?

GENERAL GIRÃO – Já enca-
minhei um pedido para que tenha-
mos mais unidades das escolas cí-
vico-militares em nosso Estado ao 
ministro da Educação, Abraham 

Weintraub, que com certeza está 
revolucionando a qualidade do en-
sino brasileiro que, por causa dos 
governos passados, está em uma 
situação ainda muito ruim. Estou 
convicto que, nos próximos três 
anos, teremos avanços na educação 
em todo o Brasil. Inclusive, esta-
mos apoiando diversas iniciativas 
municipais na área da Educação 
Básica, seja com emendas parla-
mentares, seja por intermédio de 
contatos junto aos órgãos federais.

AGORA RN – Na área de 
infraestrutura, o que o senhor 
destacaria deste primeiro ano 
de mandato?

GENERAL GIRÃO – Destinei 
a parte da emenda de bancada ao 
orçamento de 2020 que me cabia 
à conclusão da Reta Tabajara. São 
R$ 16,5 milhões que, somados aos 
outros R$ 16,5 milhões destinados 
pela bancada, coletivamente, tota-
lizam mais de R$ 33 milhões, em 
2020, suficientes para a conclusão 
das obras, beneficiando diretamen-
te milhares de cidadãos que tran-
sitam por aquele trecho. Também 
quero destacar a emenda parla-
mentar que destinei à Codern para 
adequação de instalações gerais e 
de suprimentos no Porto de Natal.

AGORA RN – O senhor tem 
defendido também mais se-
gurança hídrica. Como isso é 
possível, diante do cenário de 
seca?

GENERAL GIRÃO – Um 
dos principais problemas do nosso 
Nordeste obviamente é a seca, que 
castiga todos aqueles que vivem, 
especialmente, em áreas rurais. 
Essa irregularidade climática, com 
precipitação insuficiente e má dis-
tribuição das chuvas, desestrutura 
a atividade econômica, dificulta 
investimentos e condena milhões 
de brasileiros a viverem abaixo 
da linha da pobreza. E não adian-
ta somente enviar carros-pipas 
para essas comunidades. Isso só 
resolve os problemas imediatos. A 
transposição do Rio São Francisco, 
que ficou jogada às traças pelos 
governos petistas, finalmente será 
feita no Governo Bolsonaro e tra-
rá água ao Semiárido, a partir do 
investimento já feito nas obras de 
transposição. Em meu mandato, 
as seguranças hídrica e alimentar 
recebem prioridade máxima.
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contato@arketipo.arq.br

Ana Luize
ARQUITETANDO

PROJETO ARROJADO
O projeto de interiores é de 

Priscila Ikeda e conta com uma 
estrutura moderna e acolhedora. 
Em seu interior, uma sala de 
reunião integrada ao salão prin-
cipal, um mini bar e um espaço 
aconchegante com sofá, pufes e 
mesinhas de apoio para degusta-
ções. Muitíssimo elegante!

PERSONIFICAÇÃO
Com um serviço de bar con-

ceitual, a carta de coquetéis 
conta com um ingrediente ilus-
tre: a criação da Talita Simões, 
mixologista renomada e ven-
cedora de prêmios e concursos 
internacionais. 

A Zanzi possibilitará a per-
sonalização dos mais variados 
eventos, desde noivos, debutan-
tes, formandos, aniversariantes, 
empresários, através das diver-
sas opções de enxoval de peças 
decorativas, uniformes dos bar-
mans e balcões para eventos.

Maiores informações:
@zanzicoqueteis
atendimento@zanzicoqueteis.com

MOTIVOS PARA BRINDAR!
A Zanzi Coquetéis está che-

gando para dar aos drinks palco 
e holofotes; encher cada taça com 
personalidade e requinte. Com 
uma estrutura de bar conceitu-
al elegante e moderna, Lorena 
Lobo e Bia Dantas pretendem 
proporcionar  aos seus clientes, 
uma experiência única e especial 
durante todas as etapas do servi-
ço de coquetéis para eventos.

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) formou maioria nesta 
quinta-feira, 12, para criminalizar 
o não pagamento de ICMS decla-
rado ao Fisco como devido. Pelos 
votos já proferidos pelos ministros, 
a prática deve ser enquadrada co-
mo crime de apropriação indébita, 
uma vez que o empresário cobra 
o valor do tributo do consumidor, 
mas deixa de fazer o repasse para 
a administração estadual.

O crime de apropriação indé-
bita é previsto no artigo 168 do 
Código Penal Brasileiro, com pena 
de seis meses a dois anos de reclu-
são, além de multa. A questão em 
julgamento é diferente de sonega-
ção, quando o contribuinte sequer 
declara o imposto devido ao Fisco.

O julgamento de ontem se 
encerrou com placar de 6 votos a 
favor da criminalização e 3 con-
trários. O presidente do STF, Dias 
Toffoli, pediu vista (mais tempo 
para análise) do processo. Segun-
do ele, o julgamento será retoma-
do na próxima quarta-feira, 18.

Na sessão de quarta-feira, 11, 
o relator do caso, ministro Luis 
Roberto Barroso, havia votado pe-
la criminalização da prática, desde 
que a Justiça comprove o dolo (in-

tenção de não pagar), o que deve 
ser apurado pelo juiz competente. 
Ele foi acompanhado por Alexan-
dre de Moraes. O ministro Gilmar 
Mendes divergiu e votou pela tese 
de que deixar de pagar o ICMS de-
clarado não configura crime.

Nesta quinta-feira, 12, acom-
panharam o relator os ministros 
Luiz Fux, Edson Fachin, Rosa We-
ber e Cármen Lucia. Os ministros 
Ricardo Lewandowski e Marco 
Aurélio votaram pelo mesmo en-

tendimento que Gilmar Mendes.
O julgamento se refere a um 

recurso apresentado por um casal 
de lojistas de Santa Catarina, de-
nunciado pelo Ministério Público 
estadual por não ter recolhido o 
valor referente ao ICMS em diver-
sos períodos entre 2008 e 2010.

O casal de lojistas ingressou 
com o Recurso Ordinário em Ha-
beas Corpus (RHC) em outubro 
do ano passado, após decisão do 
Superior Tribunal de Justiça 

(STF) ter considerado crime não 
pagar o ICMS declarado. A de-
fesa dos lojistas sustenta que a 
simples inadimplência fiscal não 
caracteriza crime, pois não houve 
fraude, omissão ou falsidade de 
informações ao Fisco.

A Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) se posicionou pela re-
jeição do recurso – ou seja, a favor 
da tese de que o não pagamento do 
tributo é crime. O Colégio Nacional 
dos Procuradores-Gerais dos Esta-
dos e do Distrito Federal (Conpeg) 
também defende que a prática seja 
considerada crime, sob o argumen-
to de que muitos contribuintes 
declaram o ICMS e alegam “mero 
inadimplemento”, causando preju-
ízo aos cofres públicos.

O julgamento é aguardado pe-
los estados, que esperam ter em 
uma eventual criminalização da 
prática maior força para cobrar o 
ICMS devido pelos contribuintes. 
Uma estimativa conservadora do 
Colégio Nacional dos Procurado-
res dos Estados e do Distrito Fe-
deral (Conpeg) mostra que uma 
decisão nesse sentido poderia 
injetar de R$ 350 milhões a R$ 
400 milhões nos estados e Distrito 
Federal.

Ministro Dias Toffoli pediu vistas e suspendeu julgamento até a próxima quarta-feira

Maioria do Supremo vota por punir com 
prisão quem não pagar ICMS declarado
Prática deve ser enquadrada como crime de apropriação indébita, uma vez que o empresário
cobra valor do tributo do consumidor, mas deixa de fazer o repasse para administração estadual

Apropriação indébita

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Bolsonaro retirou lesões 
causadas por exposição ao sol

Saúde do presidente

O presidente Jair Bolsona-
ro realizou na quarta-feira, 11, 
procedimentos médicos como re-
tirada de lesão verrucosa na face 
e na orelha, além de crioterapia 
em lesões no tórax e no antebra-
ço, provocadas pelo excesso de 
exposição solar. A informação 
foi divulgada nesta quinta-feira, 
12, pelo Palácio do Planalto.

“O material segue para 
análise laboratorial, como é de 
rotina. Convém, segundo orien-
tação do especialista, fazer ava-
liação semestral em face do ex-
cesso de exposição solar prévia, 
o que já está sendo seguido”, 
afirmou o Planalto.

A consulta médica derma-
tológica foi realizada no Hospi-
tal da Força Aérea Brasileira 
(HFAB) na tarde de quarta. O 
procedimento estava previamen-
te agendado com o objetivo de 

reavaliação de atendimento feito 
seis meses atrás, afirma o Pla-
nalto. Bolsonaro cumpre normal-
mente as agendas previstas para 
esta quinta, entre elas, as viagens 
ao Tocantins e ao Rio de Janeiro.

Após a consulta na quarta, o 
presidente disse que “a possibi-
lidade de câncer de pele existe”. 
Ontem, voltou a falar do assun-
to com jornalistas: “Pessoal, 
como estou com câncer não vou 
poder atender vocês, tá ok?”

Em nota enviada na terça-
-feira, após Bolsonaro levantar 
a possibilidade de ter a doença, 
a Secretaria Especial de Comu-
nicação (Secom) afirmou que o 
presidente “apresenta boas con-
dições de saúde, sem qualquer 
indicativo de câncer de pele”. 
Nesta quinta, em uma nova no-
ta, a Secom informou que o ma-
terial retirado vai para análise.

A Câmara Municipal do Natal 
realizou nesta quinta-feira, 12, a 
última sessão ordinária do ano. 
No total, vinte e quatro projetos 
de lei em regime de urgência de 
diversos parlamentares foram 
aprovados. Áreas como saúde, 
educação, mobilidade urbana, 
incentivo às mulheres, combate à 
violência doméstica, infraestrutu-
ra, limpeza pública, entre outras 
temáticas, foram contempladas 
com a aprovação e o debate dos 
parlamentares.

Entre as matérias aprovadas, 
está o projeto de lei de autoria da 
vereadora Divaneide Basílio (PT) 
que institui o Dia Municipal da 
Fibromialgia, filas preferenciais 
e vagas de estacionamento prefe-
rencial para pessoas acometidas 
por fibromialgia.

Outro projeto aprovado é de 
autoria da vereadora Júlia Ar-
ruda (PDT). A matéria garante 
vagas em creches e escolas para 

Câmara de Natal aprova
mais de vinte projetos de lei

Última sessão do ano

Sessão ordinária aconteceu nesta quinta

Elpídio Júnior / CMN

filhos de vítimas de violência do-
méstica e familiar.

Na área da limpeza pública, o 
plenário da Câmara aprovou um 
projeto de lei de autoria do verea-
dor Felipe Alves (MDB) que trata 
da criação do aplicativo Natal 
Limpa, que vai dar opção para as 
pessoas sobre pontos de descarte 
de lixo e coleta seletiva.
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A Skol, cerveja oficial dos 
principais carnavais de rua do 
Brasil, está presente mais uma 
vez no Carnatal – que começou 
ontem e vai até o próximo do-
mingo, 15, nas imediações da 
Arena das Dunas. Para a edição 
deste ano, a cerveja “deu um 
giro” e preparou novidades para 
os foliões.

Entre as atrações, está uma 
latinha decorada especialmen-
te para esta edição. Além disso, 
o Carnatal recebe a Estação 
Skol, que foi criada para ser 
o espaço mais democrático do 
evento e estender a festa após o 
desfile dos blocos pelo Corredor 
da Folia.

O Carnatal 2019, aliás, será 
o primeiro evento das regiões 
Norte e Nordeste a receber 
a Skol Beats 150 BPM, nova 
cerveja que foi lançada recente-
mente pela Ambev, com direito 
a anúncio pela cantora Anitta. 
A bebida tem 13,9% de teor al-
coólico.

A Beats 150 BPM é uma 
homenagem ao funk. Conhecida 
por sua ousadia e por quebrar 
padrões, Anitta – que é uma 
das principais atrações do Ca-
marote Skol Beats no Carnatal, 
inclusive –assina o produto, que 
é totalmente inovador, tanto no 
seu formato quanto na sua em-

balagem, a primeira em 100 ml.
“O Carnatal é a cara da Skol. 

É um dos eventos que abrem o 
Verão e ditam tendência para 
a estação. Temos orgulho de 
sermos parceiros do evento e, 
como sempre queremos inovar, 
este ano trouxemos a Skol Puro 
Malte e a Beats 150BPM”, afir-
ma Renan Carvalho, gerente de 
Marketing regional da Skol.

A lata decorada da Skol já é 
uma tradição do Carnatal. Para 
brindar os foliões, ela vai circu-
lar na versão Skol Puro Malte. 
Com um design que tem a cara 
da festa, a latinha é, com certe-
za, mais um ícone do evento.

Inspirada nos estilos mu-
sicais que agitam as festas em 
Natal durante o ano inteiro, a 
latinha decorada é exclusiva pa-
ra a festa e tem edição limitada.  
A nova embalagem decorada de 
350ml será comercializada pelos 
ambulantes e bares do evento, e 
também em diversos supermer-
cados da cidade.

ESTAÇÃO SKOL
Ponto de encontro dos fo-

liões após o desfile, a Estação 
Skol funcionará todos os dias 
com uma programação que pri-
vilegia os artistas potiguares. 
Ontem, a atração foi a dupla 
sertaneja potiguar Pedro e Eri-

ck. Nesta sexta-feira, 13, o ser-
tanejo continua tomando conta 
do palco, com a apresentação do 
cantor Pedro Lucas. Seguindo a 
vocação do Carnatal de lançar 
tendências, o sábado, 14, será 
a vez de uma das revelações da 
música baiana, a banda DH8, 
liderada pelo cantor Gustavo 
Câmera.  No domingo, 15, mais 
um potiguar anima o espaço: o 
cantor Robson Paiva.

CAMAROTE SKOL BEATS
Um dos espaços mais de-

sejados da festa, o Camarote 
Skol Beats este ano contará 
com uma programação musical 
diversificada, com a presença 
de grandes artistas, além de 
ter uma visão privilegiada do 
Corredor da Folia.

Ontem, as atrações que agi-
taram os foliões no camarote ex-
clusivo foram o sertanejo Gust-
tavo Lima e o DJ Ralk. Nesta 
sexta-feira, 13, quem comanda 
o show é o funkeiro Dennis, 
junto com o axé de Rafa e Pipo 
Marques. Já no sábado, 14, um 
dos dias mais bombados da fes-
ta, quem sobe ao palco é Xand 
Avião, Durval Lellys e o DJ João 
Faria. Para encerrar com chave 
de ouro, Anitta faz sua estreia no 
Carnatal no domingo, 15, último 
dia do evento.

Skol lança latinha exclusiva 
e nova cerveja no Carnatal
Cerveja oficial da micareta traz para os foliões, também, a Estação 
Skol e o Camarote Skol Beats, o espaço mais cobiçado da festa

Folia
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O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não 
vai mais disputar mandato de deputado, e 
confessou a esta coluna o projeto de governar 

o Brasil, instituindo “parlamentarismo-presidencialista”, 
que faria do presidente “rainha da Inglaterra”. Ou se 
candidatando a presidente, “se houver condições”. 
Com agenda de pré-candidato, como mostram suas 
235 viagens pela FAB este ano, ele faz campanha no 
exterior. Primeiro na Argentina, ansioso por selfie com 
o novo presidente, hostil a Bolsonaro.

Ontem, Maia começou na Europa, que ninguém 

é de ferro, um curioso esforço para ser recebido por 
figurões que não gostam de Bolsonaro.

Maia não disputará novo mandato para evitar 
mico: em 2018, na crista da onda, foi só o 13º mais 
votado em seu Estado. Somou 74 mil votos.

No parlamentarismo-presidencialista imaginado 
por Maia, o presidente marromenos só nomearia 
ministros da Defesa e Relações Exteriores.

O projeto de Rodrigo Maia encanta poderosos 
grupos de comunicação, que se queixam de corte 
bilionário de publicidade do governo federal.

Pré-candidato, Maia visita desafetos de Bolsonaro

PODER SEM PUDOR

Ego de banqueiro
O general João Figueiredo não gostava de 

banqueiros, especialmente do dono do banco Itaú, Olavo 
Setúbal. Achava-o arrogante, embora sua gestão na 
prefeitura paulistana o credenciasse para o ministério. 
Atendendo indicação da Arena paulista, Figueiredo 
convidou Setúbal para a presidência do Banco Central, 
mesmo sabendo que o banqueiro jamais aceitaria um 
cargo secundário, subordinado ao ministro da Fazenda. 
O general só não contava com a resposta de Setúbal: 
“Banco por banco, presidente, fico no meu.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

DECISÃO INFELIZ
Os ministros do Supremo 

Tribunal Federal, que nunca 
precisaram ralar em balcão de 
loja, nem fazem ideia do que 
é uma duplicata, confundem 
dívida com sonegação, e 
criminalizam ICMS não pago. 
Que horror.

JOGADA CRIMINOSA
Deveria ser investigada na 

Câmara a jogada criminosa 
criando a figura do “juiz 
de garantias”, no Pacote 
Anticrime do ministro Sérgio 
Moro (Justiça). Se isso não for 
vetado, juízes como Marcelo 
Brêtas e até Edson Fachin 
ficarão impedidos de prolatar 
sentenças na Lava Jato. 

SEM VACINA
O deputado Heni Ozi 

Cukier (Novo), relator da 
reforma da Previdência em 
São Paulo, disse que não 

Estamos já a 
caminho do ‘upgrade’”

Ministro Paulo Guedes
entusiasmado com as boas novas 
da economia

“

Divulgação

precisou se vacinar contra raiva, 
após a mordida do petista Luiz 
Fernando Ferreira. A dentada 
não tirou sangue.

INSTITUTOS DE PESQUISA
Os resultados de boca 

de urna no Reino Unido 
mostraram que o Partido 
Conservador ganhou mais 50 

assentos em relação à maioria 
que já detinham. Vitória 
esmagadora, ao contrário do 
que previam os institutos 
de pesquisa queridinhos 
da imprensa. Inclusive a 
brasileira.

DIVERSIFICAÇÃO
A turma da Vale, empresa 

que virou sinônimo de morte 
e destruição em Minas, tem 
coragem de beijar cobra na 
boca: contratou a Andrade 
Gutierrez, personagem da 
Lava Jato, para administrar 
suas barragens.

SEM EXPLICAR
O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM-
AP), mandou cancelar a 
sessão que votaria a MP que 
transfere o Coaf do Ministério 
da Economia para o Banco 
Central e reestrutura o órgão. 
Ficou para terça.

Brasil e Argentina já conversam. É a diplomacia
O novo embaixador da Argentina no 

Brasil, Daniel Scioli foi recebido nesta quinta 
(12) pelo vice-presidente, na sequência da 
ida de Hamilton Mourão à posse do novo 
presidente portenho Alberto Fernández. O 
encontro foi previamente endossado pelo 

presidente Jair Bolsonaro, que estava fora de 
Brasília, em viagem ao Tocantins. A agenda 
marca a retomada das conversas entre os dois 
países, após intensa troca de farpas entre o 
chefe de governo brasileiro e novo presidente 
argentino.

COSTURA DIPLOMÁTICA
O embaixador Pedro Luiz Rodrigues, 

ex-secretário de Relações Exteriores do DF, 
articulou a reunião de Mourão com Daniel Scioli.

ENCONTRO POSSÍVEL
Foi discutida a possibilidade de encontro de 

Bolsonaro e Fernández em meados de janeiro, 

durante viagem do presidente brasileiro à 
Antártica.

TRATATIVAS TRANQUILAS
Bolsonaro disse estar “à disposição” de 

Alberto Fernández e que terá “satisfação” de 
receber o argentino durante possível visita ao 
Brasil.

A pedido do Ministério Público 
Estadual, a Justiça potiguar blo-
queou bens do prefeito de Extre-
moz, Joaz Oliveira, do ex-vereador 
do município e empresário Valde-
mir Cordeiro Lopes, mais conhe-
cido como Mica, e de outras oito 
pessoas e empresa. Ao todo, estão 
indisponíveis quase R$ 2,5 milhões, 
valor que corresponde ao que teria 
sido pago pelo Município, segundo 
o Ministério Público, em contratos 
fraudulentos com a RB Locações e 
Construções Eireli – ME.

A ação é fruto de uma investi-
gação inciada em janeiro de 2017 
sobre dois procedimentos licitató-
rios e uma dispensa de licitação, 
todos realizados pela Prefeitura 
de Extremoz para fins de forneci-
mento de serviço de manutenção 
de iluminação pública. No decor-
rer da investigação, detectou-se 
outros contratos da empresa com 
o Serviço Autônomo de Água e Es-
goto (Saae) de Extremoz e com a 
Câmara Municipal. Para o Minis-
tério Público, as pessoas e empre-
sa investigadas teriam formado 
um esquema articulado desde as 
eleições municipais de 2016 para, 
dentro da gestão de Joaz Oliveira 
como prefeito, auferirem vanta-
gens financeiras por meio da prá-
tica de atos em prejuízo ao erário 
público.

Os investigados, utilizando-se 
da RB Locações e Construções 
Eireli – ME, teriam participado 
de processos licitatórios e de dis-
pensa de licitação que resultaram 
em contratos administrativos com 
o poder público para fornecerem 
materiais e prestarem serviços 
necessários a manutenção da 
iluminação pública de Extremoz. 
Para o MPRN, há indícios de fa-
vorecimento, fraude e superfatu-
ramento em benefício da empresa 
vencedora do certame.

Durante as investigações, ob-
servou-se a ocultação na entrega 
de alguns documentos importan-
tes para o procedimento, exone-
rações de cargos comissionados li-
gados a um dos investigados, bem 
como uma insistência em obstruir 
o acesso ao Portal da Transparên-
cia, tudo na tentativa de frustrar 
ou dificultar a investigação.

Justiça bloqueia R$ 2,5 milhões 
em bens de prefeito e mais dez

Extremoz

Investigação apura suposto esquema que teria 
resultado em fraude a licitação e superfaturamento

Prefeito de Extremoz, Joaz Oliveira

José Aldenir / Agora RN

Mudam as regras de repasse 
de emendas parlamentares

Emenda promulgada

O presidente do Senado e do 
Congresso Nacional, Davi Alco-
lumbre, promulgou nesta quin-
ta-feira, 12, a Emenda Constitu-
cional 105 de 2019, que permite 
a transferência direta de recur-
sos de emendas parlamentares 
a estados, ao Distrito Federal e 
a municípios sem vinculação a 
uma finalidade específica.

Com a emenda, o parla-
mentar poderá escolher se o 
dinheiro será transferido com 

vinculação a um objeto específi-
co ou para uso livre sob certas 
condições. Antes disso, o mu-
nicípio ou estado precisavam 
fazer convênios com bancos, 
geralmente a Caixa Econômica 
Federal (CEF), para executar 
os projetos. Esse procedimento 
prolongava o prazo de execução 
e entrega de uma obra.

A PEC foi proposta pela 
deputada Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), quando era senadora.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Unimin do Brasil LTDA (antiga Kical Comercial e Industrial de Cal LTDA) inscrita no 
CNPJ sob número 56.139.066/0013-55, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-Idema, a Renovação de 
Licença de Operação nº 2013-066048/TEC/RLO-172 para Extração de Calcário em uma área de 
2,06 hectares nos limites dos processos ANM 811.545/1974 e ANM 811.546/1974, localizada na 
Rodovia 117, s/n, zona rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN.

NATASHA MARQUES -  PROCURADORA
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A greve dos servidores do Ins-
tituto Técnico-Científico de Perícia 
do Rio Grande do Norte (Itep/RN), 
iniciada na quarta-feira, 11, redu-
ziu o número de serviços executa-
dos pelo órgão, no estado. A para-
lisação é por tempo indeterminado.

De acordo com o Itep, as ativida-
des internas da instituição não estão 
em funcionamento. Isso se refere 
aos exames de balística, perícia vei-
cular e exame de corpo delito. Este 
último, só está sendo realizado em 
ocorrências com acompanhamento 
da autoridade policial. As atividades 
internas, que englobam os peritos 
de plantão, como local de crime e ne-
cropsia, seguem normalizadas.

A categoria cobra do governo o 

envio, para a Assembleia Legisla-
tiva, do Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários (PCCS). Servidores do 
Itep alegam que é o único órgão da 
segurança pública que não dispõe 
de um PCCS.

Outro setor atingido pela gre-
ve é o atendimento nas Centrais 
do Cidadão. Os serviços não estão 
paralisados. Porém, houve uma 
redução na capacidade operacional 
das unidades. Os documentos de 
identidade estão sendo emitidos, 
mas em quantidade reduzida.

Para o fim da paralisação, os 
servidores aguardam as negocia-
ções com o Governo do Estado. 
Uma reunião está marcada para 
segunda-feira, às 10h. Fachada do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN)

Greve reduz atividades do Itep no RN; 
paralisação é por tempo indeterminado
De acordo com informações do orgão, exames de balística, perícia veicular e exame de corpo delito 
não estão sendo realizados; servidores alegam serem únicos da segurança sem Plano de Cargos

Reivindicação

José Aldenir/AgoraRN

O empresário Paulo Rocha, 
mais conhecido como Paulo Buda, 
51 anos, assumirá a bandeira Mit-
subishi em Natal depois de 20 anos 
de domínio da Top Car, controlada 
por Ricardo Shelman de Souza, de 
quem foi sócio até quatro anos e 
meio atrás.

Ouvido nesta quinta-feira, 12, 
pelo Agora RN, Buda não só con-
firmou a informação como disse 
que, se der tudo certo, a atual Top 
Car se chamará Buda Motors em 
alusão ao seu apelido. Mas ainda 
precisará escolher o novo ponto e, 
com ele, o modelo de negócio. 

Segundo Buda, o acordo foi fe-
chado há pouco mais de um mês, 
embora o mercado já especulasse 
sobre esse desfecho há mais tempo.

Dólar alto, dificuldade nas cotas 
de exportação, cobranças seguidas 
da montadora por cumprimentos 
de metas, dificuldade dos clientes 
em contrair crédito para adquirir 
carros mais caros, como são os da 
linha Mitsubishi, aliado a uma 
queda de 5% nas vendas de todas 
as marcas, de janeiro a outubro do 
ano passado no RN, em relação ao 
mesmo período de 2018, atrapalha-
ram a vida da Top Car.

Procurado pelo Agora RN, 
Ricardo Shelman não retornou 
o contato. A um interlocutor ele 
informou que não vai falar sobre 
o assunto. Mas uma fonte ouvida 
pelo Agora RN disse que as vendas 
da Top Car vinham baixas desde o 

ano passado, quando teria vendido 
apenas 18 unidades.

Buda disse que o negócio com a 
Top Car não inclui a Ippon Veículos, 
da Suzuki, também controlada por 
Ricardo Shelman. “Vou apenas dar 
suporte de peças, mas ainda não ficou 
definido quem ficará com a bandeira 
Suzuki”, antecipou o empresário.

Indagado sobre se a operação não 
o preocupa, tendo em vista os atuais 
problemas da economia, Paulo Buda 
foi taxativo: “Confio no futuro, sei que 
a economia vai melhorar, mas sei 
também que vai ser preciso muito tra-
balho no reposicionamento da marca”.

Com negócios também na cons-
trução civil, onde é sócio de uma em-
presa com um irmão, Buda acredita 
que esse setor deve melhorar, já que 
a economia de nenhum país prescin-
de dele como fonte primária de em-
prego e renda. “Sou um otimista”, 
resume Buda.

Tanto a Top Car quanto a Ippon 
comunicaram pelas redes sociais 
que encerrarão os negócios oficial-
mente no próximo dia 20.

Empresário Paulo “Buda” 
assumirá a bandeira Mitsubishi

Desburocratização

Empresário Paulo Rocha, o Paulo Buda

Divulgação

Negociações continuam, mas 
policiais penais encerram greve

Diálogo

Os policiais penais do Rio 
Grande do Norte decidiram, 
na tarde desta quinta-feira, 12, 
encerrar o movimento iniciado 
na semana passada, bem como 
o acampamento em frente à 
Governadoria. Apesar disso, a 
categoria continua negociando 
com o governo do Estado.

Vilma Batista, presidente 
do Sindasp-RN, explica que a 
categoria se reuniu em Assem-
bleia Geral, nesta quinta-feira, 
e, apesar de considerar que a 
proposta do governo não é o que 
está sendo pleiteado, deliberou 
por encerrar a Operação Segu-

rança Acima de Tudo.
“A proposta não é o que es-

perávamos, mas o governo abriu 
margem para negociação dos 
demais itens da reforma estatu-
tária. Então, os policiais penais 
entenderam que o momento é 
de avançar no diálogo, mas sem 
abrir mão da luta”, comenta.

De acordo com Vilma Batis-
ta, nos próximos dias, deverão 
ser realizadas novas reuniões 
entre o Sindasp-RN e o gover-
no do Estado para construção 
de um entendimento de alguns 
pontos da reforma estatutária 
que precisam ser apreciados.

Acampamento em frente à sede da Governadoria foi desfeito nesta quinta 

Divulgação

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) divulgou nesta quin-
ta-feira, 12, como foi o de-
sempenho das instituições de 
ensino superior do Brasil em 
2018. No estado potiguar, a 
universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), a 
Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido (UFERSA) 
e o Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte (IFRN) 
obtiveram o Índice Geral de 
Cursos (IGC) avaliado em 4, 
numa escala que vai de 1 a 5.

Entre as instituições pú-
blicas de ensino superior, a 
Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN) 
foi a única a obter índice 3, 
o mesmo que a maior parte 
das instituições brasileiras.

Quanto aos às institui-
ções privadas, das 20 ava-
liadas, 15 receberam índice 
3, três receberam índice 2, 
e duas outras receberam os 
índices 4 e 5.

O IGC é uma ferramenta 
utilizada pelo Ministério da 
Educação (MEC) para medir 
a qualidade o ensino de nível 
superior do Brasil. O índice é 
calculado todos os anos e le-
va em consideração diversas 
variantes, como programas 
de pós-graduação, avaliação 
do Enade, entre outros. Pa-
ra conferir o desempenho de 
todas as instituições, basta 
acessar o site do Inep. 

O País dispõe de 2.052 
universidades e faculdades, 
mas apenas 42 delas obtive-
ram nota 5, conceito mais al-
to do Índice Geral de Cursos 
(IGC). Todos os indicadores 
de qualidade do Sistema 
Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior (Sinaes) são 
expressos em uma escala de 
1 a 5, sendo 5 a nota máxima 
e as notas 1 e 2 consideradas 
“insuficientes”.

Das 2.052 instituições, 
438 (21,3%) conseguiram a 
nota 4; 1.306 (63,6%) obtive-
ram 3; 259 (12,6%), nota 3; e 
sete (0,3%) ficaram com 1, o 
conceito mínimo.

Entre os cursos, só 149 
obtiveram nota 5 - 1,7% do 
total das 8 520 graduações 
que tiveram o Conceito Preli-
minar de Curso (CPC) divul-
gado. Com 4, ficaram 2.702 
cursos (31,7%); com 3, foram 
4 822 (56,6%). Já a nota 2 
foi atribuída a 813 cursos 
(9,5%), enquanto 34 (0,4%) 
ficaram com 1.

Intituições 
federais do RN 
têm avaliação 
positiva no Inep

Ensino superior
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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 13 de dezembro de 2019 a 19 de dezembro de 2019 (com exceção das ofertas válidas por 3 
dias) ou 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 13/12/2019 A 19/12/2019OFERTAS DE DIAS07

OFERTAS VÁLIDAS DE 13/12/2019 A 15/12/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 13/12/2019 A 19/12/2019OFERTAS DE DIAS07

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

1,59
KG

R$

03

0,65
UNID.

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 13/12/2019 A 15/12/2019OFERTAS DE DIAS03

ALFACE CRESPA, 
LISA OU 

AMERICANA 
Unidade

ALFACE CRESPA, 

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

13 A 15/12

SEGUNDA
DA LIMPEZA

16/12

TERÇA
DA PADARIA

17/12

QUARTA
BÁSICA
18/12

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BANANA PACOVAN Granel

Cebola branca 
ou roxa
Granel

Tomate especial
Granel 1,79

KG

R$

1,69
KG

R$

Todas as 
Lâmpadas Galaxy

Oferta válida para produtos de mesmo tipo, marca ou embalagem.

Margarina 
Sofi teli Sadia
Unidade c/ 15kg

Filé de merluza 
Oceani
Pacote c/ 500g

Fralda 
Pampers 
Super Sec
Diversos 
tamanhos, 
pacote jumbo

69,90
UNID.

R$

14,89
PCT.

R$

49,90
PCT.

R$

11,79
KG

R$ 11,79
PCT.

R$

5,09
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Pepsi
Garrafa c/ 2L

Cerveja Schin
Embalagem 
c/ 12 latas c/ 473ml 

2,29
LATA

R$

Café Puro
Pacote c/ 250g

2,99
PCT.

R$ 17,99
UNID.

R$

14,89
GARRAFA

R$

13,49
UNID.

R$

11,69
PCT.

R$ 21,90
PCT.

R$ 29,90
UNID.

R$

269,90
UNID.

R$ 169,90
UNID.

R$ 249,90
UNID.

R$

Detergente 
em pó Invicto 
Unidade c/ 5kg

Vinho tinto 
suave Pérgola 
Garrafa c/ 1L

Bisteca suína 
congelada 
Frimesa
Peça Filezinho 

de frango 
congelado 
Aurora
Pacote c/ 1kg

Linguiça 
de frango 
congelada 
Seara
Pacote 
c/ 700g

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

18,89
EMB.

R$

Sem cartão Makro: R$ 4,29 unid.

3,00
UNID.

R$

Requeijão 
cremoso Poços 
de Caldas
Unidade c/ 200g

Cobertura 
cremosa Moinho
Unidade c/ 1,5kg

Manteiga 
c/ sal Regatas 
Unidade c/ 1,5kg 
Pote c/ 200g

Refresco 
em pó m&k
Diversos sabores, 
unidade c/ 25g

Aguá s/gás 
Crystal
Garrafa c/ 500 ml

Suco pronto 
Nossa Fruta 
Diversos sabores, 
pacote c/ 1,3kg

Iogurte de 
polpa Danone 
Unidade 
c/ 1,350L

6,49
UNID.

R$

6,99
UNID.

R$ 0,39
UNID.

R$ 0,64
GARRAFA

R$

8,99
UNID.

R$ 6,49
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,05
LATA

R$ 3,45
GARRAFA

R$

Cerveja Budweiser
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 330ml

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,89
LATA

R$

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

0,89
PCT.

R$

Massa comum Gostoso
Espaguete, pacote c/ 500g

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

Café Aro
Pacote c/ 250g

1,65
PCT.

R$ 1,95
PCT.

R$ 3,19
PCT.

R$ 2,49
PCT.

R$ 2,49
UNID.

R$

Arroz branco 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg 

Milho para 
pipoca São Braz 
Unidade c/ 500g 

Farinha de 
trigo para 
pastel Bunge 
Pró
Pacote c/ 5kg 

Ervilha Aro
Unidade 
c/ 200g

Tempero 
Sazón
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 60g

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Max Pure
Embalagem 
promocional, 
Leve 12 
Pague 11

Creme 
Novex Óleo 
De Coco
Unidade 
c/ 1kg Lã de aço 

m&k
Embalagem 
c/ 6 unidades 
c/ 40g

Detergente 
em pó 
Invicto 
SuperAção
Pacote c/ 
2kg

Lava roupa 
concentrado 
Ariel
Pacote c/ 2kg

Caixa 
organizadora 
Sanremo
Capacidade: 
29L, diversas 
cores 

Rechaud 
retangular 
em inox
Capacidade: 
8L, 1 cuba

Sardinha 
ralada 88
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 90g1,69

UNID.

R$ 2,99
UNID.

R$

9,89
EMB.

R$ 0,69
EMB.

R$

2,15
UNID.

R$ Biscoito 
Club Social
Embalagem 
c/ 144g 2,95

EMB.

R$

Farinha láctea 
Maratá
Pacote c/ 230g

2,95
PCT.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS 
E É RECOMENDADO 

ATÉ 2 ANOS DE IDADE 
OU MAIS.

Creme de 
leite TP 
Betânia
Unidade 
c/ 200g

1,69
PCT.

R$ 9,39
UNID.

R$Panettone 
Baldaracci
Frutas, unidade 
c/ 400g

Panettone 
Santa 
Edwiges
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 500g

12,99
UNID.

R$ 12,99
UNID.

R$

2,59
EMB.

R$

Papel de alumínio Wyda
Embalagem c/ rolo de 

30cm x 7,5m ou 45cm x 4m

16,49
RESMA

R$

Papel A4 Allmax
Resma c/ 500 folhas

Pneu Firestone F600
175/70R13 82T
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

Pneu Direction 
Touring
175/65R14 82T

Foto ilustrativa. Não acompanha roda. Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

Melancia
Granel 1,09

KG

R$
Manga Haden
Granel 1,19

KG

R$

1,99
KG

R$

Macaxeira
Granel

Pimentão verde
Granel 2,99

KG

R$

8,89
PCT.

R$

119,90
UNID.

R$

Balde 10 
em 1 Hth
Capacidade: 
5,5kg

Arroz 
parboilizado 
T1 Panelaço
Pacote c/ 1kg

2,35
PCT.

R$

Farinha de 
trigo especial 
Senhorita 
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

11,89
PCT.

R$

SEXTA
DO CHURRASCO

13/12

Frango a 
passarinho 
temperado 
Mauricéia 
Bandeja c/ 500g

3,89
BDJ.

R$

QUINTA
DOCE
19/12

Creme 
de avelã Aro
Unidade 
c/ 395g

9,98
UNID.

R$
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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 13 de dezembro de 2019 a 19 de dezembro de 2019 (com exceção das ofertas válidas por 3 
dias) ou 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 13/12/2019 A 19/12/2019OFERTAS DE DIAS07

OFERTAS VÁLIDAS DE 13/12/2019 A 15/12/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 13/12/2019 A 19/12/2019OFERTAS DE DIAS07

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

1,59
KG

R$

03

0,65
UNID.

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 13/12/2019 A 15/12/2019OFERTAS DE DIAS03

ALFACE CRESPA, 
LISA OU 

AMERICANA 
Unidade

ALFACE CRESPA, 

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

13 A 15/12

SEGUNDA
DA LIMPEZA

16/12

TERÇA
DA PADARIA

17/12

QUARTA
BÁSICA
18/12

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BANANA PACOVAN Granel

Cebola branca 
ou roxa
Granel

Tomate especial
Granel 1,79

KG

R$

1,69
KG

R$

Todas as 
Lâmpadas Galaxy

Oferta válida para produtos de mesmo tipo, marca ou embalagem.

Margarina 
Sofi teli Sadia
Unidade c/ 15kg

Filé de merluza 
Oceani
Pacote c/ 500g

Fralda 
Pampers 
Super Sec
Diversos 
tamanhos, 
pacote jumbo

69,90
UNID.

R$

14,89
PCT.

R$

49,90
PCT.

R$

11,79
KG

R$ 11,79
PCT.

R$

5,09
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Pepsi
Garrafa c/ 2L

Cerveja Schin
Embalagem 
c/ 12 latas c/ 473ml 

2,29
LATA

R$

Café Puro
Pacote c/ 250g

2,99
PCT.

R$ 17,99
UNID.

R$

14,89
GARRAFA

R$

13,49
UNID.

R$

11,69
PCT.

R$ 21,90
PCT.

R$ 29,90
UNID.

R$

269,90
UNID.

R$ 169,90
UNID.

R$ 249,90
UNID.

R$

Detergente 
em pó Invicto 
Unidade c/ 5kg

Vinho tinto 
suave Pérgola 
Garrafa c/ 1L

Bisteca suína 
congelada 
Frimesa
Peça Filezinho 

de frango 
congelado 
Aurora
Pacote c/ 1kg

Linguiça 
de frango 
congelada 
Seara
Pacote 
c/ 700g

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

18,89
EMB.

R$

Sem cartão Makro: R$ 4,29 unid.

3,00
UNID.

R$

Requeijão 
cremoso Poços 
de Caldas
Unidade c/ 200g

Cobertura 
cremosa Moinho
Unidade c/ 1,5kg

Manteiga 
c/ sal Regatas 
Unidade c/ 1,5kg 
Pote c/ 200g

Refresco 
em pó m&k
Diversos sabores, 
unidade c/ 25g

Aguá s/gás 
Crystal
Garrafa c/ 500 ml

Suco pronto 
Nossa Fruta 
Diversos sabores, 
pacote c/ 1,3kg

Iogurte de 
polpa Danone 
Unidade 
c/ 1,350L

6,49
UNID.

R$

6,99
UNID.

R$ 0,39
UNID.

R$ 0,64
GARRAFA

R$

8,99
UNID.

R$ 6,49
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,05
LATA

R$ 3,45
GARRAFA

R$

Cerveja Budweiser
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 330ml

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,89
LATA

R$

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

0,89
PCT.

R$

Massa comum Gostoso
Espaguete, pacote c/ 500g

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

Café Aro
Pacote c/ 250g

1,65
PCT.

R$ 1,95
PCT.

R$ 3,19
PCT.

R$ 2,49
PCT.

R$ 2,49
UNID.

R$

Arroz branco 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg 

Milho para 
pipoca São Braz 
Unidade c/ 500g 

Farinha de 
trigo para 
pastel Bunge 
Pró
Pacote c/ 5kg 

Ervilha Aro
Unidade 
c/ 200g

Tempero 
Sazón
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 60g

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Max Pure
Embalagem 
promocional, 
Leve 12 
Pague 11

Creme 
Novex Óleo 
De Coco
Unidade 
c/ 1kg Lã de aço 

m&k
Embalagem 
c/ 6 unidades 
c/ 40g

Detergente 
em pó 
Invicto 
SuperAção
Pacote c/ 
2kg

Lava roupa 
concentrado 
Ariel
Pacote c/ 2kg

Caixa 
organizadora 
Sanremo
Capacidade: 
29L, diversas 
cores 

Rechaud 
retangular 
em inox
Capacidade: 
8L, 1 cuba

Sardinha 
ralada 88
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 90g1,69

UNID.

R$ 2,99
UNID.

R$

9,89
EMB.

R$ 0,69
EMB.

R$

2,15
UNID.

R$ Biscoito 
Club Social
Embalagem 
c/ 144g 2,95

EMB.

R$

Farinha láctea 
Maratá
Pacote c/ 230g

2,95
PCT.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS 
E É RECOMENDADO 

ATÉ 2 ANOS DE IDADE 
OU MAIS.

Creme de 
leite TP 
Betânia
Unidade 
c/ 200g

1,69
PCT.

R$ 9,39
UNID.

R$Panettone 
Baldaracci
Frutas, unidade 
c/ 400g

Panettone 
Santa 
Edwiges
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 500g

12,99
UNID.

R$ 12,99
UNID.

R$

2,59
EMB.

R$

Papel de alumínio Wyda
Embalagem c/ rolo de 

30cm x 7,5m ou 45cm x 4m

16,49
RESMA

R$

Papel A4 Allmax
Resma c/ 500 folhas

Pneu Firestone F600
175/70R13 82T
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

Pneu Direction 
Touring
175/65R14 82T

Foto ilustrativa. Não acompanha roda. Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

Melancia
Granel 1,09

KG

R$
Manga Haden
Granel 1,19

KG

R$

1,99
KG

R$

Macaxeira
Granel

Pimentão verde
Granel 2,99

KG

R$

8,89
PCT.

R$

119,90
UNID.

R$

Balde 10 
em 1 Hth
Capacidade: 
5,5kg

Arroz 
parboilizado 
T1 Panelaço
Pacote c/ 1kg

2,35
PCT.

R$

Farinha de 
trigo especial 
Senhorita 
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

11,89
PCT.

R$

SEXTA
DO CHURRASCO

13/12

Frango a 
passarinho 
temperado 
Mauricéia 
Bandeja c/ 500g

3,89
BDJ.

R$

QUINTA
DOCE
19/12

Creme 
de avelã Aro
Unidade 
c/ 395g

9,98
UNID.

R$
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 097/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO – ALUIZIO ALVES, CENTRO DE SAÚDE LUIZ ANTÔNIO DA 
FONSECA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II E CAPS AD), COM REGISTRO 
DE PREÇOS, com registro de preços. A sessão pública dar-se-á no dia 03/01/2020 às 08h30min, 
na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 11/12/2019. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Licitatório 
Nº. 098/2019, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA APTA PARA 
MINISTRAR AULAS DE XADREZ NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NO SCFV – SERVIÇOS 
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM REGISTRO DE PREÇOS, 
com registro de preços. A sessão pública dar-se-á no dia 06/01/2020 às 08h30min, na sede da 
Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.
rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 11/12/2019. Pregoeiro/PMM.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Edilza Solino de Souza, CPF: 489.954.874-53, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Renovação 
da Licença Simplificada nº 2014-081028/TEC/LS-0367, com validade até 06/04/2020, para 
extração de areia no leito do Rio Trairi, Sítio Pajuçara, s/n, zona rural, Monte Alegre/RN, para uso 
na construção civil, numa área de 10 hectares, com volume a ser extraído de 1.000 m³/mês. A 
área está inserida no processo ANM n° 848.393/2012, com 48,02 hectares.

Edilza Solino de Souza
Titular

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

A APOENA MINERAÇÃO E COMERCIO LTDA,  CNPJ: 06.018.299/0002-79, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Operação - LO, para extração mineral de GAIBRO, numa área 
de 2,35 (há) localizada no Sítio Dois Riachos, Zona Rural, Caicó/RN.

DEYSIANE DA SILVA PEREZ
RESPONSÁVEL TÉCNICA

EDITAL – PRAZO PARA RECLAMAÇÃO DE  PROCESSAMENTO  DE  REGISTRO DA 
INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA

Paula Rejane Morais da Costa, Tabeliã Substituta do Registro de Imóveis da 3ª. Circunscrição 
da Comarca de Natal/RN, nos termos do art. 261 e seguintes da Lei no 6.015/1973. Faz 
saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Cartório tramita procedimento de registro da instituição de bem de família na qual figuram como 
instituidores, JÂNECI BANDEIRA DE SOUSA e LILIANE BRUNO DE OLIVEIRA, brasileiros, 
conviventes em união estável, ele solteiro, empresário  (CNH nº 01875955509-DNT/RN, CPF/
MF nº 082.658.568-06) ela divorciada, cartorária (CNH nº 02938971862-DNT/RN, CPF/MF nº 
307.424.568-97) residentes e domiciliados nesta capital, na Rua Tenente Olavo Francisco dos 
Santos, nº 100, Apto. 1902, Torre 04 – Condomínio Residencial Club Luau de Ponta Negra, 
no bairro de Ponta Negra; nos termos da escritura lavrada neste 7º Ofício de Notas, livro nº 
261, fls. 032 à 033v, em 09 de dezembro de 2019, referente ao imóvel consistente de UM (01) 
APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 1902, no 20º pavimento da TORRE 04, integrante do 
“CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB LUAU DE PONTA NEGRA”, situado na Rua Tenente 
Olavo Francisco dos Santos, nº 100, esquina com a Rua Desportista Fabrício Gomes Pedroza, 
no bairro de Ponta Negra, zona suburbana/sul, na CRI da 3ª Zona, desta capital, com uma área 
real de 208,40m², sendo 131,93m² de área privativa da unidade, 25,00m² de área privativa de 
garagem e 51,47m² de área comum, perfazendo uma fração ideal de 907,98817/1.772.325. A 
reclamação de quem se julgar prejudicado deverá ser apresentada dentro do prazo de 
trinta (30) dias, a contar da data da publicação do presente edital, por escrito, perante 
a Tabeliã Substituta que este subscreve. Dado e passado nesta cidade de Natal/RN, aos 
10.12.2019. Eu, _________________, o fiz digitalizar e subscrevi.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS

CNPJ: 08.483.240/0001-04 - Rua 26 de julho, 234, centro, São José de Mipibu/RN
Maria do Carmo  da Silva Carneiro -  Tabeliã Pública

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
A Notária e Registradora Pública do Cartório do 1º Ofício de Notas de São José de Mipibu/RN, faz saber, com 
base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que foi 
protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitantes: FRANCISCO GARCIA DA SILVA (CPF/MF sob o nº 737.725.424-68) e sua esposa MARIA DAS 
DORES DOS REIS SILVA (CPF/MF sob o nº 010.617.794-08).
Área objeto da usucapião: “Um terreno situado a Estrada Jacaracica, n° 42, Arenã, São José de Mipibu/RN, 
com uma área de 3.9964ha de superfície; limitando-se: Ao Norte, com terras de Antônio Amâncio da Silva; 
com 223,65m + 187,75m; ao Sul, parte com imóvel de propriedade do Sr. Manoel Rodrigues de Paiva, com 
198,09m e parte com imóvel do Sr. Clodoaldo Ramalho de Souza, com 227,90m; ao Leste, com Estrada Jaca-
racica, com 68,73m; e ao Oeste, parte com Clodoaldo Ramalho de Souza, com 56,32m; e parte com terras do 
Sr. Francisco Manoel de Souza, com 110,16m. - Descrição Perimétrica do Imóvel - Inicia-se a descrição deste 
perímetro no Vértice V1, de coordenadas 238854.00m E 9333160.00m N, partindo com azimute de 188°21’57” 
e distando 69,73m para o vértice V2, de coordenadas 238844.00m E 9333092.00m N, partindo com azimute 
de 271°44’08” e distando 198,09m para o vértice V3, de coordenadas 238646.00m E 9333098.00m N, partindo 
com azimute de 16°30’16” e distando 56,32m para o vértice V4, de coordenadas 238662.00m E 9333152.00m 
N, partindo com azimute de 281°54’6” e distando 227,90m para o vértice V5, de coordenadas 238439.00m 
E 9333199.00m N, partindo com azimute de 15°48’9” e distando 110,16m para o vértice V6, de coordenadas 
238469.00m E 9333305.00m N, partindo com azimute de 110°30’54” e distando 223,65m para o vértice V7, 
de coordenadas 238678.47m E 9333226.62m N, partindo com Azimute de 110°47’1” e distando 187,75m para 
o vértice V1. Todas as coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas no Sistema Geodésico Brasileiro, 
representado pelo Sistema de Projeção UTM; cadastrado na Receita Federal sob o nº 9.066.349-7 e no Insti-
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA sob o nº 951.064.927.090-3.”, imóvel não registrado 
junto ao registro de imóveis de São José de Mipibu/RN/RN. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 20 (vinte) anos.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da trami-
tação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação 
de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa 
do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais 
e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

São José de Mipibu/RN, 28.11.2019
Maria do Carmo da Silva Carneiro -   Notária e Registradora

Foram recolhidos para os custos do Edital: Emolumentos-R$ 92,23. FDJ-R$24,09. FCRCPN-R$9,22. ISS 
4,61 – Total: R$ 130,15

Uma pesquisa no Rio Grande 
do Norte – fruto de um Trabalho de 
Conclusão de Curso – pode ampliar 
as possibilidades de diagnóstico 
preciso do Leishmaniose Visceral 
em cães. A doença, também conhe-
cida como calazar, acomete huma-
nos e animais e, nesses últimos, em 
boa parte dos casos não há cura, e é 
necessário o sacrifício. 

O teste confirmatório foi feito 
pela aluna concluinte de Medicina 
Veterinária, Luiza Duarte Momo, 
através do isolamento do protozo-
ário que causa a doença. O traba-
lho foi desenvolvido no Centro de 
Saúde Veterinária (CSV) da UnP, 
integrante de rede Laureate. Fo-

ram examinados cães que deram 
entrada na unidade entre os meses 
de outubro e novembro de 2019.

O calazar é uma enfermidade 
preocupante pois tem um diagnós-
tico difícil. De acordo com o Prof. 
Vicente Toscano, orientador da 
pesquisa, atualmente, o Ministério 
da Saúde preconiza a realização de 
duas sorologias. Porém, esses exa-
mes podem ser inconclusivos pois 
diversos fatores podem influenciar 
no resultado, como o status imuno-
lógico do animal.

“Com a pesquisa, foi criado um 
teste padrão ouro que não deixa 
nenhuma dúvida sobre o diagnós-
tico do animal. Futuramente, esse Special Counsel Robert Mueller leaves church on March 24, in Washington, D.C. 

Pesquisa realizada no RN por estudante 
de Veterinária isola parasita do calazar
Resultado pode ampliar as possibilidades de exames mais precisos, reduzindo o sacrifício de animais 
com suspeita de contaminação; capitalpotiguar tem altos índices de casos e considerada endêmica

Saúde

José Aldenir/AgoraRN

O Rio Grande do Norte 
tem quatro reservatórios hí-
dricos classificados em situ-
ação de vulnerabilidade. Isso 
representa Dano Potencial 
Associado (DPA) alto e Cate-
goria de Risco (CRI) alta. A 
informação está no Relatório 
de Segurança das Barragens 
(RSB) 2018 da Agência Na-
cional de Águas (ANA).

A lista das barragens 
vulneráveis publicada nesta 
quinta-feira, 12, é composta 
pelas barragens Barbosa de 
Baixo (Caicó), Riacho do Meio 
(Jardim do Seridó), Passagem 
das Traíras (São José do Seri-
dó) e Calabouço (Passa e Fica).

Em comparação com 
lista anterior, o Rio Grande 
do Norte teve uma redução 
no número de reservatórios 
com algum tipo de problema 
estrutural. Além das quatro 
unidades listadas este ano, 
também havia o Açude Gar-
galheiras, em Acari, que pas-
sa por reformas.

 A unidade que mais preo-
cupa é a Calabouço. Segundo 
a ANA, a barragem apresenta 
trincas longitudinais ao longo 
do coroamento e sem estru-
tura de descarga de fundo. 
Ainda de acordo com o órgão 
federal, o empreendedor foi 
autuado para tomar as ações 
necessárias para recuperar a 
barragem que não tem des-
carga de fundo que permita 
operar com alguma restrição 
operacional. Para o relatório, 
a Calabouço está em situação 
de precária de manutenção.

A barragem de Passagem 
das Traíras preocupa a ANA 
por desagregação do concreto 
e descontinuidade no maciço 
rochoso na ombreira direita. 
A ANA determinou, como 
medida preventiva, a restri-
ção de operação da barragem 
limitando a cota de operação 
em 185 metros.

A Barbosa de Baixo apre-
senta erosão entre o maciço e o 
muro lateral direito. Já a de Ria-
cho do Meio apresenta significa-
tiva percolação pela fundação.

Em todo o Brasil, de acor-
do com o relatório, há 909 
barragens no País que têm 
Dano Potencial Associado 
(DPA) alto e 23% das barra-
gens apresentam Categoria 
de Risco (CRI) alta, o que re-
presenta 19% das barragens 
classificadas. Em relação ao 
relatório anterior, houve au-
mento de 26% das barragens 
classificadas nas duas catego-
rias: DPA alto e CRI alto.

RN tem quatro 
barragens 
consideradas em 
vulnerabilidade

Estrutura



A Câmara Municipal de Natal aprovou em segunda 
discussão o Projeto de Lei n° 210/2018 de autoria do 
presidente da Casa, vereador Paulinho Freire (PSDB), 
que proíbe o Município de conceder incentivo fiscal 
à empresa que tenha envolvimento em corrupção 
de qualquer espécie. A matéria foi subscrita pelos 
vereadores Cícero Martins (PSL), Fúlvio Saulo (SD), 
Preto Aquino e Robson Carvalho (PMB).

“A concessão de incentivo fiscal à empresa envolvida 
em corrupção é inadmissível e incoerente com os 

preceitos do Estado Democrático de Direito, pois os 
prejuízos advindos da corrupção, como o desvio da 
aplicação de recursos públicos para a propriedade 
particular e o desvio do curso natural de projeto de 
iniciativa social para o interesse e o enriquecimento ilícito 
estão degradando o país”, afirmou o vereador Fúlvio 
Saulo, ao defender a proposta.

“Temos que coibir a corrupção de todas as formas, 
porque é um problema que trava o desenvolvimento 
da sociedade”, acrescentou Robson Carvalho.
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Campanha “Natal: Quem Ama, Valoriza”
celebra 420 anos da capital potiguar

Aprovado projeto que veta incentivos a empresas envolvidas em corrupção

A comemoração dos 420 anos 
de Natal ganhou uma programação 
toda especial. Em solenidade presti-
giada, a Câmara Municipal de Natal 
lançou o projeto “Natal: Quem Ama, 
Valoriza”, que visa valorizar a his-
tória da capital potiguar e envolver 
a sociedade através da participação 
em ações nas áreas da educação, cul-
tura, esporte e turismo.

As atividades serão iniciadas neste mês de dezem-
bro seguindo durante todo o ano de 2020 até completar 
os 421 anos da cidade. A iniciativa conta com a coorde-
nação das vereadoras Eleika Bezerra (PSL), Divaneide 
Basílio (PT) e da Escola do Legislativo Wilma de Faria 
junto a diversas secretarias municipais e estaduais, 
instituições de ensino, entidades públicas e privadas e 
a sociedade civil.

O presidente da Câmara, vereador Paulinho 
Freire (PSDB), destacou a importância da iniciativa. 
““Esse é um projeto muito bonito. Hoje aqui as pesso-
as fizeram questão de mostrar um histórico da nossa 
querida Natal desde seu surgimento. Uma cidade ri-
ca, tanto na cultura quando nos demais setores. 420 

anos é uma data muito importante, 
em bom tempo, as vereadoras Elei-
ka e Divaneide vieram resgatar es-
sas comemorações e a Câmara não 
deixa passar em branco, parabéns 
às duas”, explicou Paulinho Freire.

 “Realmente me sinto muito 
feliz de participar desta ação. Hoje 
eu me lembro das comemorações 

dos 400 anos de Natal, quando na ocasião tivemos a 
criação da Escola do Quarto Centenário, do pórtico 
na BR 101, entre outros. Acredito que 420 anos é 
uma data emblemática e nós como natalenses pre-
cisamos amar mais nossa cidade, quando amarmos 
mais, teremos mais cuidado”, pontuou a vereadora 
Eleika Bezerra.

Também propositora da campanha, a vereadora 
Divaneide Basílio “lançar a campanha em comemo-
ração ao aniversário da cidade veio a calhar, pois 
nada mais fundamental para o  direito humano do 
que recuperar a história do seu povo. E é isso que es-
tamos fazendo neste momento, este ciclo que envol-
verá varias ações para recuperar a memória do povo 
natalense”, disse.

CENTENÁRIO
Em homenagem ao 

Centenário do Seminário 
de São Pedro, a Câmara 
Municipal de Natal realizou uma 
sessão solene proposta pela 
vereadora Nina Souza (PDT). 
Na ocasião, 15 personalidades 
que participaram da trajetória 
da instituição religiosa, 
direcionada a preparar e a 
formar candidatos ao ministério 
sacerdotal, foram agraciadas 
com diploma meritório pelos 
relevantes serviços prestados.

ÁREAS LINDEIRAS
O plenário da CMN discutiu 

a mensagem encaminhada em 
regime de urgência pelo poder 
Executivo, que trata do Projeto 
de Lei N° 253/2019. A matéria 
disciplina as normas sobre a 
alienação onerosa das áreas 
públicas lindeiras a imóveis 
privados em Natal. No debate, 
foram apreciadas duas emendas 
ao Projeto: uma da vereadora 
Nina Souza (PDT) e outra 
do vereador Mauricio Gurgel 
(PSOL). Ao final da votação, 
os vereadores rejeitaram a 
emenda de Maurício Gurgel, que 
determinava que a concessão 
dos espaços deveria passar 
pelo análise do poder Legislativo 
municipal, e aprovaram a 
emenda de Nina Souza, que 
determina que cada processo 
de alienação deve ser analisado 
pelos técnicos da prefeitura, 
que irão determinar se a área 
pode ou não ser repassada e o 
tamanho de sua metragem.

FÓRUM
A Câmara Municipal de Natal 

encerrou o Fórum de Debates do 
Plano Diretor de Natal, elaborado 
para ampliar as discussões em 
preparação para a revisão do 
plano. Foram quatro reuniões 
durante os meses de novembro e 
dezembro e, no último encontro, 
os participantes discutiram 
sobre planejamento, gestão 
e fundos de desenvolvimento 
urbano. “Contribuímos com 
estes debates oportunizando a 
todos conhecerem os conceitos 
do plano, juntamente com 
profissionais de categorias 
ligadas aos assuntos, gestores, 
vereadores, sociedade civil. 
Acredito que faremos uma revisão 
que atenderá os anseios da 
população”, destacou o vereador 
Sueldo Medeiros (PHS), que 
coordenou a última reunião.

CIDADÃO NATALENSE
A Câmara Municipal de 

Natal, através da proposição 
do vereador Ney Lopes Júnior 
(PSD), entregou o Título de 
Cidadão Natalense ao secretário 
de Meio Ambiente e Urbanismo, 
Thiago Mesquita. Natural de 
Cuiabá (MT), o homenageado 
chegou a Natal aos 10 anos de 
idade com a família. Na capital 
potiguar, estudou Tecnologia 
Ambiental no Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte. Concluiu 
a faculdade e o mestrado em 
Ecologia na UFRN e hoje é o 
titular da Semurb e coordenador 
técnico da revisão do Plano 
Diretor.

www.cmnat.rn.gov.br

CÂMARA   AGORA
Eupídio Júnior

O limite do saque imediato das 
contas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) passou 
de R$ 500 para o valor do salário 
mínimo, atualmente fixado em R$ 
998. Entretanto, só poderão sacar 
esse valor os trabalhadores que ti-
nham o saldo de até um salário mí-
nimo na conta vinculada do fundo 
em 24 de julho deste ano, data em 
que a Medida Provisória (MP) nº 
889, com as novas regras de saque 
do benefício.

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei de conversão da 
MP, agora convertida na Lei nº 

13.932/2019. O texto foi publicado 
nesta quinta (12) no Diário Oficial 
da União.

Em nota à imprensa, o governo 
explica que quem tinha saldo igual 
ou menor que R$ 998 na conta 
pode sacar o valor integral. Para 
quem tinha saldo maior, porém, 
o limite do saque continua em R$ 
500. A regra vale para cada conta 
que o trabalhador tem no fundo, e 
não para o somatório delas.

Nesse caso, aqueles que se en-
quadram na regra do salário míni-
mo e já sacaram os R$ 500 poderão 
sacar os R$ 498 restantes. O prazo 

limite para a retirada é 31 de mar-
ço de 2020, mas os valores serão 
disponibilizados até o final do ano.

De acordo com o governo, as 
regras para o saque-aniversário 
foram mantidas no texto aprova-
do em novembro pelo Legislativo. 
Nessa nova modalidade de saque 
do FGTS, que entra em vigor em 
2020, o trabalhador poderá fazer 
retiradas anuais de um percentu-
al do saldo, conforme uma escala 
progressiva, que varia de 5% (para 
quem tem saldo acima de R$ 20 
mil) a 50% (para os cotistas com 
saldo inferior a R$ 500).

Sobre os percentuais de distri-
buição de lucro, antes limitados a 
50% do resultado de cada exercício, 
o resultado passará a ser definido 
pelo Conselho Gestor, que poderá 
distribuir valores superiores, con-
forme a saúde financeira do fundo.

A lei agora sancionada também 
revoga o adicional de 10% sobre o 
FGTS que era pago para o gover-
no, em caso de demissão sem justa 
causa. “Esse valor não ia para o 
empregado e era um simples cus-
to tributário, o qual tinha, desde 
a sua instituição, uma natureza 
transitória. 31 de março de 220 é a data limite 

FGTS: Governo aumenta limite do saque 
Aqueles que se enquadram na regra do salário mínimo e já sacaram os R$ 500 poderão agora sacar os R$ 498 restantes

Brasil

Fernando  Frazão /Agência Brasil 
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O Festival de Música de Natal 
chega com uma mega programação 
e atrações incríveis, a partir da 
próxima terça-feira, dia 17, até 
29/12. A diversidade de atrações 
promete agradar todos os gostos e 
estilos, indo do Samba tradicional 
de Martinho da Vila ao Axé 
swingado de Leo Santana. Ainda 
há nomes da MPB, do Sertajeno e 
do Forró.

Serão 12 dias de muita música 
em todas as regiões da cidade 
dentro da programação do que 
é considerado o maior projeto 
cultural do RN, promovido pela 
Prefeitura do Natal.  

Os shows musicais acontecem 
nos Polos Natalinos Centro (Palco 
Av. Deodoro), Zona Norte (área 
externa do Ginásio Nélio Dias); 
Árvore de Mirassol e Ponta Negra 
(Praça do Gringos).

CENTRO DE NATA
O Polo Deodoro, no Centro de 

Natal, vai receber na terça-feira, 
dia 17, o show do ícone da MPB 
Ney Matogrosso. Na sequência 
se apresentam César Menotti & 
Fabiano (dia 18), Zezé di Camargo 
& Luciano (dia 19), Elba Ramalho 
(dia 20), Martinho da Vila (dia 21), 
Alceu Valença (dia 22) e Roberta 
Sá (dia 23).

De Martinho da Vila a Leo Santana: 
Natal em Natal aposta na diversidade
Ao todo, serão 12 dias de muita música em todas as regiões da cidade dentro da programação do que é considerado o
maior projeto cultural do RN, promovido pela Prefeitura do Natal. Além de Axé e Samba, há nomes da MPB, Sertanejo e Forró 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE
No dia 25 de dezembro, a cidade 

vai comemorar seu aniversário 
de 420 anos ao som de Dorgival 
Dantas, Marina Elali, padre Caio 
Sanfoneiro e Nara Costa.

 POLO PONTA NEGRA
O tradicional Polo Ponta Negra 

apresenta, a partir do dia 26, shows 
de Léo Santana, Cláudia Leitte (dia 
27) e Margareth Menezes (dia 28).

POLO ZONA NORTE
Na área externa do ginásio 

Nélio Dias estão programados 
shows da banda Babado Novo (dia 
28) e Cavaleiros do Forró (dia 29).

 MÚSICA POTIGUAR EM DESTAQUE
Todos as noites de shows 

nacionais terão artistas potiguares 
abrilhantando a noite. A cada 
edição, um artista local estará 
apresentando seu trabalho ao 
público da cidade. No dia 17 de 
dezembro, Rodolfo Amaral abrirá 
a noite para Ney Matogrosso; no 
dia 18 será a dupla Hugo e Heitor; 
dia 19 Zé Hilton comanda a festa, 
dia 20 tem o suinge de Sueldo 
Soares. Dodora Cardoso abre para 
Martinho da Vila no dia 21, Yrahn 
Barreto se apresenta dia 22, e 
Carlos Zens no dia 23. 

POLOS

POLO DEODORO

17/12

18/12

19/12

20/12

21/12

22/12

23/12

POLO MIRASSOL

25/12

POLO PONTA 
NEGRA

26/12

27/12 

28/12

POLO ZONA 
NORTE

28/12

29/12

ATRAÇÕES

NEY MATOGROSSO
RODOLFO AMARAL

CESAR MENOTTI & FABIANO
HUGO E HEITOR

ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO
ZÉ HILTON

ELBA RAMALHO
SUELDO SOARES 

MARTINHO DA VILA 
DODORA CARDOSO

ALCEU VALENÇA
YRAHN BARRETO

ROBERTA SÁ
CARLOS ZENS

ATRAÇÕES

DORGIVAL DANTAS
PADRE CAIO SANFONEIRO
NARA COSTA
MARINA ELALI

ATRAÇÕES

LEO SANTANA
RODOLFO LOPES

CLÁUDIA LEITTE
VALÉRIA OLIVEIRA

MARGARETH MENEZES
BANDA DUBÊ

ATRAÇÕES

BABADO NOVO
PANKA DE BAKANA
CAVALEIROS DO FORRÓ  

KANELINHA

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
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SEXTOU
SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#

Já é Carnatal; Ah, não vai?
Calma, temos opções fora da micareta

AFTER NA VOGUE 
(13 E 14/12)

Já é madrugada, a festa 
encerrou, mas você ainda 
está animado? Confira 
opções de “after” (do inglês, 
“depois”). Na boate Vogue, 
a rua será fechada para 
continuar a folia, contando 
com seguranças, praça de 
alimentação, bandas e DJ’s. 

AFTER NO FRONTSTAGE 
(13 E 14/12)

Outra opção de after é na 
boate Frontstage, com a 
festa “We Love Presidenta”. 
A festa que foi um sucesso 
no ano passado acontece 
novamente em 2019 e 
promete muita música 
eletrônica. Ingressos podem 
ser acessados no Sympla.

NIGHTBIRD FESTIVAL 2019 
(13/12)

Mas se o seu estilo é algo 
mais alternativo, então a 
Ribeira prepara algo para 
você. O Nightbird Festival 
2019 acontece no Centro 
Cultural DoSol, reunindo 
nomes emergentes no 
cenário alternativo potiguar, 
do pop ao rock. 

O maior carnaval fora 
de época do mundo 
reúne os maiores nomes do axé 
no corredor da folia, até este 
domingo, 15. 
Para ter informações  sobre 
ingressos, o caminho 
é consultar a página do Sympla 
ou ir à Central do Carnatal, no 
Natal Shoppig. 

SEXTA (13 DE DEZEMBRO)
•Largadinho (Claudia Leitte)
•Me abraça (Durval Lelys)
•Solta o Parango (Parangolé)
•Vumbora (Bell Marques)

 SÁBADO (14 DE DEZEMBRO)
•Ô Baiuno (Saulo Fernandes, foto)
•O Bicho (Ricardo Chaves)
•Vem Com o Gigante (Léo 

Santana)
•Vumbora (Bell Marques)
 
DOMINGO (15 DE DEZEMBRO)
•O Bicho (Ricardo Chaves)
•Vem Com o Gigante (Léo 
Santana)
•Village (Ivete Sangalo)
•Vumbora Day (Rafa e Pipo 
Marques)
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Hipnose, segundo a 
atual definição pela As-
sociação Americana de 
Psicologia, é um estado de 
consciência que envolve 
atenção focada e consciên-
cia periférica reduzida, ca-
racterizado por uma maior 
capacidade de resposta à 
sugestão.

Mas para o especialis-
ta em desenvolvimento 
humano, palestrante e 
“coaching” Deyvison Nery, 
é um caminho para muita 
gente reinterpretar seus 
problemas e resolvê-los no 
plano psíquico e prático.

Nesta sexta, sábado 
e domingo, em oito horas 
diárias, ele estará num 
treinamento com 15 pesso-
as de diferentes profissões 
sobre a hipnose como um 
poderoso aliado contra do-
enças modernas do dia a 
dia desde a dependência 
do cigarro, até pequenas e 
grandes fobias, depressões 
ou manias, aqueles que di-
ficultam uma real leitura 
da realidade.

“Ajudamos pessoas a 
se curarem e ajudarem ou-
tras pessoas a se curar de 
tantos males desse tempo 
tão complexo e conflituoso 
por meio de técnicas que 
separam pessoas de pro-
blemas, fazendo com elas 
que olhem todas essas 
questões de outra perspec-
tiva, mais serena, objetiva, 
sem tantras interferências 
emocionais”, explica o es-
pecialista.

Cearense de nasci-
mento, a experiência de 
Deyvison já extrapolou 
fronteiras e vídeos com en-
trevistas e palestras dele 
podem ser vistas na inter-
net com amplas visualiza-
ções. Mas, no curso deste 
final de semana em Natal, 
serão oito horas diárias de 
experiências e discussões 
que valem o preço: R$ 
1.290, parcelados. 

A hipnose vista
por dentro num
curso de 32 horas 
em Natal

Treinamento

José Aldenir

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Alexander Lobato Muniz, CPF857.569.707-20, toma público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Renovação de Licença  Simplificada para a ativida-
de de Carcinicultura, localizada (no Sítio  Carnaúba, Zona Rural no Município  
de Georgino Avelino).

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EÓLICA VALÊNCIA S/A, 14.785.875/0001-50, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LI (Licença de Instalação) para licenciamento do Parque Eólico VALÊN-
CIA II do COMPLEXO VALÊNCIA, localizado no Município de Rio do Fogo/RN.

POLIMIX ENERGIA

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EÓLICA VALÊNCIA S/A, 14.785.875/0001-50, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LI (Licença de Instalação) para licenciamento do Parque Eólico VALÊN-
CIA III do COMPLEXO VALÊNCIA, localizado nos Municípios de Rio do Fogo, Touros e 
Pureza/RN.

POLIMIX ENERGIA

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA, inscrito sob o CNPJ no. 07.892.818/0001-05, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
para atividade de Supermercado (MERCADINHO), localizada na Av. Alzira Soriano, 
Nº 48, Centro, Lajes-RN

FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A, CNPJ 08.331.340/0002-98, torna-se público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Regularização de Operação para a extração de 
calcário, localizada de Jucal – Zona Rural – Mossoró/RN.

João Marques Neto
Gerente Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

J. GUALBERTO DANTAS - ME, de CNPJ: 12.703.955/0001-94, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO para o Comércio Varejista de 
Madeiras, localizada na Rua Valdemar Araújo Sampaio, 381 – bairro José Clovis Medeiros 
– Parelhas/RN.

JOÃO GUALBERTO DANTAS
Dir. Presidente

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Renovação de Licença de Operação - RLO do poço 7-CLD-23-RN (7-PE-15-RN) válida 
até 02/02/2021. Localizado na zona rural do município de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

 PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Operação - LO da Estação de Tratamento de Água Produzida - ETAP, válida até 
08/10/2022.
- Licença de Operação – LO do Sistema de Injeção de Água do poço 7-CLD-1-RN, válida até 
29/11/2022. Localizadas no Assentamento Cabelo de Negro, campo Cardeal, zona rural do mu-
nicípio de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FORUM DESEMBARGADOR MIGUEL 
SEABRA FAGUNDES JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL Rua Dr. Lauro Pinto, 

315 - 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-250 - Tel: (84) 3616-9558

Edital de Citação (30 dias)
Processo nº 0104337-54.2013.8.20.0001                      Ação: Usucapião 
Autor(a): Solon Ernestino de Oliveira e outros          Réu: Francisca Alves da Silva e outros
 
IMÓVEL: Um (01) imóvel urbano, situado na Rua Sampaio Correia, s/nº - Dix-Sept Rosado, 
Natal/RN, medindo 194,21m² de superfície, com os seguintes limites e dimensões: ao Norte, 
lado direito, com imóvel de propriedade de Manoel Nascimento Bezerril Nobre, medindo 
20,30m; ao Sul, lado esquerdo, com a Rua Severino Soares, medindo 20,30m (Rua Sampaio 
Correia); a Leste, fundos, com o imóvel de propriedade de José Andrade, medindo 10,00m (Rua 
Severino Soares, 69); e a Oeste, testada principal, com a Rua Sampaio Correia, medindo 9,15m. 
OBJETO: CITAÇÃO: dos terceiros interessados e réus incertos, em lugar incerto e não sabido; 
e seus respectivos cônjuges, se casados forem, para, querendo, CONTESTAREM, a presente 
Ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da fluência do prazo previsto neste Edital (30 
dias), tudo conforme Petição inicial que se encontra em Cartório à disposição dos interessados, 
no endereço supra. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, 
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC); e, para que chegue ao 
conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital, por ele devidamente 
assinado, e que será afixado no lugar de costume do Fórum local, além de publicado na forma 
da lei. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. Eu, Marcelo Quintino de Araújo, Auxiliar 
Técnico, digitei, e eu (_____) Helaine Cristina da Cunha, Chefe de Secretaria, conferi e subscrevo
Natal/RN, 05 de novembro de 2019

Luis Felipe Lück Marroquim -  Juiz(a) de Direito

COMARCA DE CANGUARETAMA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

OFÍCIO ÚNICO DE REGISTROS E NOTAS 
 

EDITAL DE LOTEAMENTO 
MARIA DOS RAMOS FREIRE VIEIRA, Oficial do Registro de Imóveis do Termo-Sede da comarca de Canguaretama-RN, na forma 
da lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto no art 2º do Decreto Lei 58 
de 10.12.1937, regulamento pelo Decreto 3.079 de 15.09.1938, com modificações introduzidas  pelo Decreto Lei nº 271 de 
28.02.1967, as quais foram incorporadas à Lei nº 4.591 de 16.12.1964 e, finalmente, de conformidade com os  artigos 18 e 19 da Lei 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, que por parte de DENILSON LUCIO DA COSTA e sua ESPOSA ADRIANA MARIA DA ROCHA 
COSTA, brasileiros, empresários, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, nos termos da 
certidão de casamento  expedida por esta serventia, lavrada no livro B-6, folha 167, termo 604, datada de 12 de novembro e 2013, 
celebrado o casamento em 24 de agosto de 1998, ele empresário, portador da Carteira de Identidade Nº 2494004 expedida por 
SSP/PB, inscrito no CPF/MF nº 033.741.784-99, natural de Canguaretama-RN, nascido aos 11.04.1978, filho de  Antônio Lucio da 
Costa e Josefa Sales de Lima, ela portadora da Carteira Nacional de Habilitação – CNH  nº 1234296856, registro nº 04037829209, 
expedida por DETRAN-RN, em 20.04.2016, com validade até 19.04.2021, onde consta carteira  de Identidade RG nº 2627552 
expedida por SSP/PB,  inscrita no CPF/MF nº 044.706.924-17, natural de Nova Cruz-RN, nascida aos 20.11.1979, filha de José 
Manoel da Rocha e de Maria José Ribeiro da Rocha, residentes e domiciliados na Rua Gorgônio de Carvalho s/n no distrito de Piquiri 
deste município de Canguaretama-RN,  foi depositado nesta serventia sito a Rua André de Albuquerque, 155, nesta cidade, o 
memorial, plantas e demais documentos relativos ao imóvel de sua propriedade aprovado pela Prefeitura Municipal de 
Canguaretama-RN, situado no Distrito de Piquiri deste município de Canguaretama-RN, o qual mede uma área de 52.815,74m²,  
limitando-se ao NORTE – com o loteamento Portal do Marfim 2ª etapa; SUL - com a Rua Karolina Phule e perímetro urbano do 
distrito de Piquiri; LESTE - com a Rua Otavio Lima e  perímetro urbano do distrito de Piquiri; e ao OESTE – com a Rua Francisco 
Florêncio, de acordo com o memorial descritivo, levantamento topográfico, conforme mostra a planta de situação reproduzida abaixo. 
Denominação: o loteamento denominar-se-á de “LOTEAMENTO PORTAL DO MARFIM 1ª ETAPA”, CARACTERÍSTICAS: a área do 
loteamento corresponde a 52.815,74m² de área, área não loteada (área verde/equipamentos) 603,16m²; área de Ruas e calçadas 
12.444,87m², área dos lotes 39.767,71m²,  composto de 08 quadras com um total de 181 lotes. As impugnações daqueles que se 
julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas neste cartório no endereço acima, até o 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da terceira (3ª) e última publicação do presente Edital, no Diário Oficial deste Estado e 
jornal de grande circulação também neste Estado. Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito o registro, ficando os 
documentos desde já a disposição dos interessados, neste cartório de Registro de Imóveis, durante as horas regulamentares.  Dado 
e passado nesta cidade de Canguaretama-RN, aos 09 de dezembro de 2019. Eu,______ (Maria dos Ramos Freire Vieira), Oficial do 
Registro de Imóveis desta comarca de Canguaretama-RN, a digitei, subscrevi e assino. 

 
  Maria dos Ramos Freire Vieira - Oficial do Registro de Imóveis 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
7° OFICIO DE NOTAS
LUIS CÉLIO SOARES

Oficial Titular
rua: Leôncio Etelvino de Medeiros 2935 – Capim Macio-Natal/RN

LUIS CÉLIO SOARES, Tabelião Público do sétimo Ofício de Notas e Oficial Privativo do Registro de Imóveis da 3ª. Zona, desta 
Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte. Vem mui respeitosamente em cumprimento ao § 4° do Art. 26 da Lei n° 
9.514, de 20 de novembro de 1997, publicada no Diário Oficial da União, edição do dia 24.11.1997, INTIMAR os Sr. (a) NATALIA 
RIBEIRO FRANÇA MOURA – CPF/MF N° 065.973.544-00 e seu esposo EDUARDO JERONIMO DIAS PEREIRA DE MOURA – 
CPF/MF N° 048.144.824-18, para, assim, saldar o débito existente em favor da credora fiduciária POLO CAPITAL SECURATIZADORA 
S/A – CNPJ/MF sob n° 12.261.588/0001-16 – nos termos do Art. 26 § 7° da Lei 9.514/97. – B3 – CETIP/ DIOPE/CCI 
0000000004299/2019 – Código B3 – 13J00119831 – firmado em 12.06.2013 registrado sob o n° R-4/R-5 e AV-6 da matrícula n° 39.036 
deste Cartório, referente ao imóvel consistente de UM (01) APARTAMENTO RESIDENCIAL N° 1401, no pavimento da TORRE “A”, 
parte integrante do “ CONDOMÍNEO RESIDENCIAL SUN GOLDEN” , situado na Rua Joaquim Eduardo de Farias n° 213, esquina com 
a Rua José Maia, no atual bairro da Ponta Negra, zona sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta capital, ADVERTÊNCIA: - 
Prazo Improrrogável de 15 (quinze) dias úteis – após a publicação deste EDITAL, findo prazo e não havendo impugnação serão 
adotadas as medidas previstas nos §§ 5°,6° e 7° da referida Lei n° 9.514. Dada e passada nesta cidade do Natal, Capital do Estado do 
Rio Grande do Norte, aos dez (10) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019) Eu,
Oficial,subscrevo e assino. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO

K-11,12e13/12

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
Processo: 0837585-34.2015.8.20.5001 
Exequente: DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 
Executado: GLASS MALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME 
 

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20 (vinte) dias 
O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc.  
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0837585-34.2015.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: DVN VIDROS 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra EXECUTADO: GLASS MALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, sendo determinada a 
CITAÇÃO de GLASS MALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ: 18.597.684/0001-16, para que: 1) no prazo de três dias 
efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 5.133,38 (cinco mil, cento e trinta e três reais e trinta e oito centavos), acrescido de 
custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste 
prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte 
executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, 
independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será 
considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito 
judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 
(seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que 
em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, SILVANA CLAUDIA GADELHA JALES 
COSTA DE FREITAS, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 

Natal, 13 de novembro de 2019. 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes - Juíza de Direito 

 
 

Nº 10/2019

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do Rio Gran-
de do Norte, Senac - AR/RN, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GDP), 
torna público que se encontram abertas as inscrições para Processo Seletivo Externo com vistas 
a contratação de: (I) Analista Técnico - Administração – Jurisdição: Natal; (II) Instrutor de 
Educação Profissional - Informática – Jurisdição: Caicó; (III) Instrutor de Educação Profis-
sional – Beleza (Cabeleireiro, Maquiador e Depilador) – Jurisdição: Caicó; (IV) Instrutor de 
Educação Profissional – Idiomas – Inglês – Jurisdição: Caicó; (V) Instrutor de Educação 
Profissional – Técnico em Óptica – Jurisdição: Mossoró, nos termos da Resolução Senac 
nº 1018/2015, que estabelece normas do processo seletivo para contratação de colaboradores e 
formação de cadastro de reserva. A íntegra, condições e requisitos do Processo Seletivo externo 
estão disponíveis por meio do site http://www.rn.senac.br/trabalhe-conosco. Data de encerra-
mento das inscrições: até às 16h do dia 18 de dezembro de 2019. 

Natal/RN, 13 de dezembro de 2019.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC-AR/RN
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO EXTERNO

Palestrante Deyvison Nery 
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Exigências

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

A lua favorece a reflexão para ter 
sabedoria e clareza no que falar. Bom 
período para quem trabalha na área 
da saúde. Compartilhe desejos e 
necessidades com seu amor. Período 
bom para o sexo.

Quando a vontade e o destino se 
juntam, você percebe que nada é 
à toa. E esse momento pode ser 
agora. Ouse no serviço com ideias 
novas. Pode rolar paquera com 
alguém do ambiente de trabalho.

Momento de renovação profissional e 
poderá mudar de função ou empresa. 
Para ter reconhecimento, precisa 
mostrar o que fez de bom. Ganhará 
seu coração quem tiver um bom 
papo.

Não exija demais de si, já que seu 
corpo também precisa de descanso. 
Sua memória está boa, favorecendo 
estudos. Peça colo e agradeça seu par 
por acreditar em você e valorizar suas 
conquistas. 

Tente acelerar seu trabalho e eliminar 
as pendências da semana. Evite 
gastos desnecessários. Pode querer 
que seu bem seja como você, mas 
lembre-se que ninguém é igual, 
respeite as diferenças. 

A vontade de aprender expandirá seu 
horizonte e pode ajudá-lo no trabalho. 
Relacionamentos firmes podem se 
renovar e o desejo ser reativado com uma 
pitada de fantasia e surpresas. 

Ouça sua intuição, poderá descobrir 
um talento novo. A Lua impulsiona o 
contato com os amigos, e receberá 
vários convites para comemorações. 
Namoro que começar agora poderá se 
firmar rápido. 

Momento propício para alavancar seus 
projetos que beneficiem a comunidade. 
A dica é, só divulgue o que já está pronto. 
Não se espante se houver mais de uma 
pessoa interessada em você. 

Sua rotina de trabalho pode estar 
muito agitada com mil coisas para 
resolver. Pegue leve e tire um tempo 
para respirar. Seu amor parece te 
compreender, e poderá até te ajudar 
em suas tarefas. 

A pressão por resultados no trabalho 
pode ser indireta, mas você estará 
apto(a) e com iniciativa suficiente para 
fazer o que lhe pedem. Talvez a paquera 
fique em segundo plano nesse momento.

Ouça os pedidos de seu corpo para 
descansar. Curtir os familiares deve 
renovar suas energias. Passará por 
esse agito, mas não abuse. Uma 
conversa desinteressada pode 
evoluir para namoro.

Antes de cuidar dos amigos, lembre-
se de cuidar de seus interesses 
também. Cuidado com a distração, 
revise tudo que fizer. Alguém 
diferente de você, mas interessante, 
chamará sua atenção.

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

Lurdes respira aliviada ao constatar que Sandro está vivo. Miguel questiona Davi sobre Amanda. 
Durval conta que encontrou um novo médico para avaliar o caso de Thelma. Para despistar Álvaro, 
Davi assume a responsabilidade sobre incêndio em seu galpão. Raul considera conversar com Davi. 
Sandro confessa a Lurdes que não quer mais fugir da polícia. Lurdes prepara o almoço em sua casa. 
Thelma se surpreende por Danilo querer acompanhá-la à casa de Thelma. Brenda flagra Magno e 
Betina juntos. Lurdes vê Danilo com Camila, e os dois pedem segredo sobre seu namoro. 

AMOR DE MÃE

A família de Lola fica penalizada com a possibilidade de demitir Durvalina. Virgulino percebe 
a afeição de Afonso por Lola. Emília garante a Higino que descobrirá com quem Adelaide 
se encontra. Lili anuncia que fará um jantar especial para Julinho. Karine incentiva Soraia a 
convidar Julinho para o jantar de Assad. Carlos confessa a Marcelo que não para de pensar em 
Inês. Alfredo inventa uma desculpa para Osório e confidencia a Tião que sairá com Adelaide 
novamente. Maria comenta com Olga e Zeca as suas desconfianças em relação a Neves. 

ÉRAMOS SEIS

Elias age como se fizesse parte da família de Paloma e demonstra falso apreço pela filha. 
Marcos se preocupa quando Gabriela lhe pede que não deixe Elias sozinho com Paloma. 
Yuri decide dar uma nova chance para Gisele. Elias fica interessado no dinheiro de Marcos. 
Paloma se vê obrigada a fazer as vontades de Elias. Tonho e Lulu reconhecem que o 
casamento deles acabou. Paloma deixa Alice e Peter com Lulu. 

Mirela passa a ditar as regras de seu relacionamento fake com Luca. Ruth comenta com Helô 
sobre o comportamento de João. Gleyce vai tirar satisfação com Falcão e sua gangue sobre o 
episódio com Brenda. Como novo dono da O11O, Roger vai até a Ruth Goulart para anunciar 
as novidades da Escola dos Sonhos. Ruth não aceita bem as novidades da Escola dos 
Sonhos. Durval e Cláudia marcam a data para o casamento.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Muita expectativa está sendo 
criada para a abertura do segundo 
dia do Carnatal. Os fãs da canto-
ra Cláudia Leitte, que puxa o trio 
no comando do bloco Largadinho, 
estão ansiosos para sentirem na 
avenida o novo sucesso que, até o 
momento, a loira só divulgou tre-
chos nas redes sociais. 

‘Perigosinha’ é um single di-
recionado para a temporada pré-
-carnavalesca do verão de 2020 e 
é a segunda música a ser lançada 
pela cantora desde que retomou a 
carreira em outubro, após o perí-
odo dedicado exclusivamente aos 
cuidados com a filha Bella, nascida 
em agosto.

Coube ao produtor musical La-
ércio da Costa arranjar e formatar 
em estúdio essa música inédita. 
Diferente do último single Bande-
ra, que era trilíngue, Perigosinha é 
composta em português com apelo 
popular, como sinalizam versos co-
mo “Perigosinha / Sem defeito ela é 
santinha / Quando bebe fica louca, 
louca, louca, louca / Perigosinha 
/ Tá cheia de malicinha / Quando 
bebe fica louca, louca, louca, louca / 
Perigosinha / Ai ai ai, ai ai ai, ai ai 
ai ai / Perigosinha”.

A ansiedade dos fãs já tem hora 
para acabar. Comandado por Clau-
dia Leitte, o trio do Largadinho 

Com música nova, 
Cláudia Leitte abre 
segundo dia de Carnatal 
Single “Perigosinha” promete esquentar noite 
dos foliões na abertura do segundo dia de festa 

Expectativa

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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VCC
CATOLICOS

PAROXITONA
SRAMANTA
TEBALEAR

BARCOODA
NALAAVE

CHARADISTA
LAPISACEM

DCVIOLA
MOBILIAER

PIADASEFE
ALOIROL

TRANSTORNO
ACTALOES

Que segue
a religião
do papa

(pl.)

Fruto da
região
Norte

Limpar a
área com
vassoura 

Maior
deserto

do mundo

A palavra
acentuada
na penúlti-
ma sílaba

Senhora
(abrev.)

Meio de
transporte

pelo rio

Antônio
Dias,
pintor

brasileiro

Time da
Cruz de
Malta
(RJ)

Cor do
losango
da Ban-

deira (pl.)

Olavo (?),
autor do
Hino à

Bandeira

Érbio
(símbolo)

Histórias
contadas

pelo
humorista

É causado
por obras
públicas

Sílaba de
"barro"

Ato, em
inglês

Planta
usada em
xampus

(pl.)

Italiano

Condição
do tempo
À (?): sem

motivo
Forma 
do funil

Fatura do celular
pós-pago

Certo
cobertor
Peças da
sinuca

Atirar em
alguém
Afago; 
carinho

Animal
de asas

"(?) Garcia",
romance

Carne pa-
ra assar

Ida à casa 
de alguém

Paulinho da
(?), cantor
Os do cubo
são seis

Material de
desenho
Conjunto 

de móveis 

Ouvir, em
espanhol

Consoantes
de "nato"

Nome da 
6a letra
Relação 

(de coisas)

Cada setor
do hospital

Amapá
(sigla)

Antecede
o "O"

Criador de
enigmas

3/act — oír. 5/bilac — clima. 7/mobília. 10/transtorno.

CONFIRA ABAIXO A 
PROGRAMAÇÃO COMPLETA DESTA 
SEXTA-FEIRA:

18h30 - Largadinho: Claudia Leitte
19h - Vumbora: Bell Marques
19h30 - Me Abraça: Durval
21h30 - Solta o Parango: Parangolé
Camarote Skol Beats: Daniel Pessoa, 
Rafa e Pipo Marques e Dennis

está programado para entrar na 
avenida às 18h30, seguido por Bell 
Marques no bloco ‘Vumbora’ às 
19h e por Durval com o trio do ‘Me 
Abraça’ às 19h30. Para encerrar a 
noite, a banda Parangolé, condu-
zida pelo baiano Tonny Sales, irá 
animar a festa com o bloco ‘Solta o 
Parango’ às 21h30.  

A 29ª edição do Carnatal come-
çou na quinta-feira, 12, e vai até o 
domingo, 15, no entorno da Arena 
das Dunas, na Zona Sul de Natal, 
e deve receber milhares de foliões. 
Segundo a Secretaria de Mobili-
dade Urbana (STTU), o trânsito 
deverá sofrer interdições na região 
do estádio.Ontem e hoje, as alte-
rações começam a partir das 16h. 
No sábado, 14, e no domingo, 15, as 
interrupções no trânsito vão acon-
tecer a partir das 15h.

Maior micareta do mundo atrai foliões de todo o país apaixonados por música baiana 

José Aldenir / Agora RN
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Apesar de ter levado um 
susto, o Arsenal conseguiu 
avançar na fase de gru-
pos da Liga Europa. Nesta 
quinta-feira, chegou a estar 
perdendo por 2 a 0 para o 
Standard Liège, na Bélgica, 
mas arrancou o empate por 2 
a 2, na rodada final do Grupo 
F, resultado que lhe garantiu 
a classificação e a passagem 
de fase.

O Arsenal, assim, chegou 
aos 11 pontos, contra os oi-
to do clube belga, o terceiro 
colocado do grupo. A outra 
vaga ficou com o Eintracht 
Frankfurt, que perdeu na 
Alemanha para o Vitória de 
Guimarães por 3 a 2, mas se 
classificou com nove pontos. 
O time português fechou a 
sua participação com cinco.

Vivendo um começo de 
temporada decepcionante, 
tanto que está em nono lugar 
no Campeonato Inglês e já te-
ve o técnico Unai Emery de-
mitido, o Arsenal sofreu nesta 
quinta na Bélgica.

Após um primeiro tempo 
pouco movimentado, o time 
ficou em desvantagem logo 
aos dois minutos da etapa fi-
nal, quando Bastien arriscou 
da entrada da área, a bola 
desviou no grego Sokratis, 
companheiro de David Luiz 
no sistema defensivo, e enga-
nou o goleiro argentino Mar-
tínez, colocando o Standard 
Liège em vantagem. O se-
gundo gol do time belga saiu 
aos 24. Dessa vez, Willock 
cortou mal um cruzamento, e 
Amallah pegou o rebote. Ele 
bateu de esquerda, com a bola 
entrando após novo desvio.

Mas o Arsenal, que co-
locou o brasileiro Gabriel 
Martinelli em campo, reagiu. 
Aos 33 minutos, Smith-Rowe 
cruzou da esquerda e o fran-
cês Lacazette cabeceou para 
as redes. E o gol de empate 
contou com a participação 
direta do brasileiro. Foi ele 
que tabelou com Saka, que 
chutou colocado da entrada 
da área para fazer 2 a 2 aos 
36 minutos.

LAZIO ELIMINADA 
Vindo de vitória sobre a 

poderosa Juventus e em ter-
ceiro lugar no Campeonato 
Italiano, a Lazio decepcionou. 
O time de Roma foi elimi-
nado no Grupo E ao perder, 
nesta quinta, por 2 a 0 para 
o Rennes, fora de casa. Joris 
Gnagnon marcou os gols da 
partida, um em cada tempo.

Arsenal arranca 
empate para se 
classificar na Liga 
Europa 

Internacional

A Confederação Brasileira de 
Futebol sorteou nesta quinta-feira 
os confrontos da primeira fase da 
Copa do Brasil. O América-RN en-
frenta o São Luís-RS, enquanto o 
ABC-RN disputa a primeira parti-
da com o Aquidauanense-MS.

Destaque ainda para os times 
cariocas e mineiros, que entram na 
competição desde o início. O torneio 
começa no dia 5 de fevereiro. O Bo-
tafogo enfrenta o Caxias-RS. Já o 
Fluminense visita o Moto Club-MA 
e, por fim, o Vasco encara o Altos-
-PI. O Atlético-MG terá pela frente 
o Campinense-PB, e o Cruzeiro, 
recentemente rebaixado à Série B, 
estreia contra o São Raimundo-RR.

Nesta primeira fase, os times se 
enfrentam em jogo único, na casa 
da equipe pior ranqueada, mas com 
o visitante jogando pelo empate. A 
CBF também dividiu os confrontos 

em dez chaves. Apenas cinco equi-
pes das 80 que entram na primeira 
fase vão chegar às oitavas de final.

Onze times vão entrar direta-
mente nas oitavas. Estão garan-
tidos nessa fase o Cuiabá, por ser 

campeão da Copa Verde, o Fortale-
za, campeão da Copa do Nordeste, 
o Bragantino, campeão da Série B, 
e mais o atual vencedor da Copa do 
Brasil, o Athletico-PR. Completam 
a lista os demais classificados para 
a Copa Libertadores: Flamengo, 
Santos, Palmeiras, Grêmio, São 
Paulo, Corinthians e Inter.

A novidade da edição de 2020 é 
que a decisão foi antecipada para se-
tembro. A intenção da CBF é evitar o 
conflito de datas com as fases decisi-
vas do Campeonato Brasileiro, da Li-
bertadores e da Copa Sul-Americana.

A Copa do Brasil ganhou em 
importância nos últimos anos por 
causa da premiação. Neste ano, o 
campeão Athletico-PR recebeu um 
total de R$ 64,35 milhões, sendo R$ 
53 milhões pelo título. A CBF ainda 
não divulgou os valores para 2020, 
mas eles serão reajustados.

Sorteio foi realizado nesta quinta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol 

CBF define confrontos da primeira fase
da Copa do Brasil; confira lista completa
América-RN enfrenta o São Luiz-RS, enquanto o ABC-RN disputa a primeira partida com o 
Aquidauanense-MS; times se enfrentam em jogo único, na casa da equipe pior ranqueada

Futebol

Thais Magalhães

CONFRONTOS:

Kitadai derrotou o norte-americano

Judocas brasileiros ficam longe do pódio 
no 1º dia do World Masters na China

Queda

Emanuelle de Feliciato

Os judocas brasileiros tiveram 
desempenho ruim no primeiro dia 
do World Masters, realizado em 
Qingdao, na China. Nesta quinta-
-feira, o País esteve representado 
por seis competidores e ficou longe 
da disputa por medalhas, tendo 
conquistado apenas duas vitórias.

Os triunfos foram no masculino, 
com Felipe Kitadai (60kg) e Pheli-
pe Pelim (60kg). Kitadai derrotou 
o norte-americano Adonis Diaz na 

sua estreia, mas depois caiu para o 
usbeque Sharafuddin Lutfillaev ao 
levar um ippon. Pelim venceu o chi-
nês Wenzhi Liu por ippon, mas le-
vou o mesmo golpe do casaque Gus-
man Kyrgyzbayev na sequência. As 
campanhas renderam 216 pontos 
no ranking mundial aos brasileiros.

Eric Takabatake (60kg) e Da-
niel Cargnin (66kg), por sua vez, 
só lutaram uma vez. Eric foi elimi-
nado ao perder no golden score e 

por ippon para o mongol Unubold 
Lkhagvajamts. Cargnin, que es-
treou na segunda rodada, levou um 
ippon do chinês Ziyang Xue nos pri-
meiros segundos da luta.

Na disputa feminina, Gabriela 
Chibana (48kg) enfrentou a alemã 
Katharina Menz na estreia e le-
vou um ippon, o que determinou a 
sua derrota. Já Larissa Pimenta 
(52kg) perdeu pelo acúmulo de 
punições.

CHAVE 1
River-PI x Bahia-BA
São Luiz-RS x América-RN
Coruripe-AL x Juventude-RS
XV de Piracicaba-SP x Londrina-
PR

CHAVE 2
Caxias-RS x Botafogo-RJ
Toledo-PR x Náutico-PE
Palmas-TO x Paraná-PR
Bahia de Feira-BA x Luverdense-
MT

CHAVE 3
Brusque-SC x Sport-PE

Frei Paulistano-SE x Remo-PA
Manaus-AM x Coritiba-PR
Gama-DF x Brasil de Pelotas-RS

CHAVE 4
São Raimundo-RR x Cruzeiro-MG
Vilhenense-RO x Boa Esporte-MG
Brasiliense-DF x Paysandu-PA
Independente-PA x CRB-AL

CHAVE 5
Moto Club-MA x Fluminense-RJ
Atlético-BA x Botafogo-PB
Novorizontino-SP x Figueirense-
SC
Vitória-ES x CSA-AL

CHAVE 6
Boavista-RJ x Chapecoense-SC
Caucaia-CE x São José-RS
União-MG x Atlético-GO
Operário-MT x Santa Cruz-PE

CHAVE 7
Imperatriz-MA x Vitória-BA
Lagarto-SE x Volta Redonda-RJ
Bragantino-PA x Ceará-CE
Bangu-RJ x Oeste-SP

CHAVE 8
Campinense-PB x Atlético-MG
Afogados-PE x Atlético-AC
Novo Hamburgo-RS x Ponte 

Preta-SP
Galvez-AC x Vila Nova-GO

CHAVE 9
Altos-PI x Vasco-RJ
Aquidauanense-MS x ABC-RN
Fast Clube-AM x Goiás-GO
Santo André-SP x Criciúma-SC

CHAVE 10
Santos-AP x América-MG
Barbalha-CE x Operário-PR
Ferroviária-SP x Avaí-SC
Águia Negra-MS x Sampaio 
Corrêa-MA


