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Contribuintes que realizarem o pagamento à vista de suas dívidas terão um desconto de 60% nos juros e multa de mora.
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Ao aprovar, na última 
quarta-feira, a reforma 
partidária eleitoral, 

que, na prática, afrouxa as 
regras de fiscalização de 
contas partidárias e impõe 
um teto às multas para 
partidos que descumprirem 
a prestação de contas, a 
Câmara flexibilizou normas 
antes condenadas, mas, como 
sempre, com dinheiro público.

Antes o STF não tivesse 
se decidido pela via do fundo 
partidário e permitisse a 
manutenção de um modelo 
híbrido que mesclasse também 
a contribuição privada, com 
regras, como acontece nos 
Estados Unidos.

Lá, durante a corrida 
para a Presidência, mesmo 
por ocasião das primárias 
partidárias, existe um 
mecanismo de financiamento 
estatal, contudo, são poucos 
os candidatos que fazem 
uso dele, por receio que suas 
arrecadações de campanha 
desabem.

Ao aceitar receber do 
fundo eleitoral, o candidato 
lá está limitado a um teto de 
gastos e não pode arrecadar 
recursos de doações após 
receber o financiamento. Por 
isso mesmo, o uso de dinheiro 
público entrou em declínio 
naquele país.

No Brasil, ao contrário, 

o céu é o limite: os políticos 
querem tudo. No caso da 
reforma aprovada esta 
semana na Câmara, 
que aguarda a sansão 
presidencial, foi mantido 
o trecho que permite às 
pessoas físicas, partidos 
ou os candidatos, pagarem 
diretamente advogados 
em campanhas eleitorais, 
regularizando o que hoje seria 
considerado caixa dois.

Lembre-se que 
esses pagamentos não 
circulariam pelas contas 
únicas dos candidatos 
e comitês financeiros. 
Serão considerados gastos 
eleitorais e declarados, 

porém, excluídos do limite 
de gastos de campanha. 
Uma brecha escancarada 
para que dinheiro captado 
indevidamente seja usado em 
campanhas eleitorais.

Embora seja válida a 
ideia de controlar as doações 
privadas, distanciado os 
candidatos dos lobbies de 
empresas, que exigirão seu 
pagamento pós-eleição, ou 
seja, quando o político estiver 
entronizado, a doação privada 
para comitês eleitorais, que 
repassassem o recurso aos 
candidatos, é ainda a solução 
mais moderna.

Até porque, sabe-
se, os atuais fundos 

disponibilizados na casa 
dos bilhões, mesmo eles, são 
insuficientes para bancar 
todas as campanhas. Assim, 
torna-se inevitável que as 
candidaturas sejam irrigadas 
com dinheiro de outras fontes, 
por baixo do pano, oriundo 
até, quem sabe, do crime 
organizado.  

Mesmo com a cláusula 
de barreiras, usada para 
enxugar o absurdo número 
de partidos no País, o 
problema persiste. E não será 
sobrecarregando ainda mais o 
caixa do Estado brasileiro que 
as soluções virão.

Aliás, a água dessa fonte já 
secou.

A água dessa fonte já secou
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ÁLVARO NA CÂMARA I
Ainda na Câmara, Álvaro 

Dias também voltou a defender 
a demolição do prédio que 
abrigou o Hotel Reis Magos, na 
Praia do Meio. Ele contou aos 
vereadores que um laudo da 
Covisa aponta que há mais de 
30 focos de doenças infecciosas 
no prédio abandonado, 
“trazendo riscos para a 
população”. Enquanto isso, um 
processo de tombamento ainda 
segue em análise no âmbito do 
Governo do Estado.

ÁLVARO NA CÂMARA II
Defensor da “modernização” 

do Plano Diretor, o prefeito 
de Natal relatou que a atual 
legislação só “contribuiu para o 
atraso” da cidade nas últimas 
décadas. Ele exemplificou que, 
em função de “imposições e 

O prefeito Álvaro Dias fez uma defesa enfática, ontem, da verticalização da orla marítima de 
Natal, por ocasião da revisão do Plano Diretor. Em discurso na Câmara Municipal, o prefeito 
disse que a nossa atual orla é “retrógrada, feia, decadente e depõe contra nós” e argumentou 

que, com a verticalização, se abriria espaço para investimentos na região. Ao comparar a orla 
de Natal com a das capitais nordestinas Fortaleza (Ceará), Recife (Pernambuco) e São Luís 
(Maranhão) – todas elas com permissão para a construção de prédios altos, Álvaro Dias afirmou 
que a orla da capital potiguar “faz com que os turistas tenham uma visão equivocada da cidade”. 
“Eu não recomendo ninguém a visitar a nossa orla. A orla de Natal assusta as pessoas. Mostra a 
decadência e o atraso”, disse o prefeito.

Feia e decadente

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

ISENÇÃO DE IPVA
A deputada estadual 

Cristiane Dantas (Solidariedade, 
foto) lamentou ontem o veto da 
governadora Fátima Bezerra a 
um projeto de lei de sua autoria, 
que altera a lei do Imposto 
de Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). A proposta 
defendida pela parlamentar 
quer suprimir da lei a redação 
que limita a 120 HP a potência 
bruta dos motores dos veículos 
adquiridos com isenção por 
pessoas com deficiência física, 
visual, mental severa ou 
autistas. “Trata-se de um projeto importante de inclusão, aprovado 
à unanimidade na Assembleia Legislativa, que possibilita que 
pessoas carentes consigam adquirir um carro próprio e, com isso, 
oferecer melhor atendimento e qualidade de vida aos portadores de 
deficiência ou autismo. Aguardamos que o projeto retorne a Casa 
para derrubarmos o veto feito pelo Governo”, disse Cristiane.

restrições descabidas” do Plano 
Diretor natalense, mais de 
300 mil pessoas se mudaram 
para cidades vizinhas como 
Parnamirim e São Gonçalo do 
Amarante nos últimos quinze 
anos.

ÁLVARO NA CÂMARA III
Disse o prefeito: “Esse Plano 

Diretor (atual) expulsou a 
população da cidade do Natal 
para as cidades vizinhas. 
Perdemos, ao longo de quinze 
anos, mais de 300 mil pessoas, 
que deixaram de morar em 
Natal e se mudaram para 
municípios vizinhos. Nova 
Parnamirim só existe por causa 
do Plano Diretor de Natal. 
Moram lá porque queriam 
morar aqui, mas o Plano Diretor 
não deixou”.

ÁLVARO NA CÂMARA IV
O prefeito de Natal declarou 

que, em vez de incluir, o Plano 
Diretor “expulsa” as pessoas da 
cidade. “A construção das casas 
ficou cara, em função do baixo 
coeficiente de construção, o que 
encareceu os terrenos. Com 
isso, eles tiveram de ir para um 
local com terreno mais barato”, 
salientou Álvaro.

MILIONÁRIOS DO PT
A deputada federal Natália 

Bonavides (PT) brincou no 
Twitter com o fato de 49 

assessores de seu partido na 
Câmara terem ganhado R$ 120 
milhões na Mega Sena. “Não, 
nenhum assessor do nosso 
mandato ganhou na Mega Sena. 
Sim, o PT continua defendendo 
a taxação das grandes fortunas! 
Reforma tributária progressiva 
já”, escreveu a deputada.

AÇÃO REJEITADA
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) decidiu, por 
unanimidade, arquivar a ação 
do presidente Jair Bolsonaro 
contra o então adversário 
Fernando Haddad nas eleições 
de 2018. A coligação de 
Bolsonaro alega que o petista se 
aliou ao jornal Folha de S. Paulo 
para atacar sua campanha 
através de uma reportagem que 
denunciou o impulsionamento 
de mensagens em massa contra 
o PT pelo WhatsApp.

MERCADO DE GÁS
Empresas distribuidoras de 

gás de sete estados do Nordeste 
se reuniram nesta quinta-feira, 
19, em Natal, para discutir 
temas como o novo mercado 
de gás no Brasil, desafios 
regulatórios e a política setorial 
de gás natural para o Nordeste. 
Também integrou a pauta o 
andamento da chamada pública 
para compra do suprimento, 
que irá possibilitar a 
competitividade do combustível.

Eduardo Maia / ALRN
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Combate à lgbtfobia é tema de 
audiência pública na Assembleia

Discriminação

Pelo menos uma morte por 
lgbtfobia é registrada no País a 
cada 16 horas, o que confirma o 
Brasil como líder no ranking de 
crimes relacionados às minorias 
sexuais. Os desafios do comba-
te à lgbtfobia no Rio Grande 
do Norte serão tema de uma 
audiência pública promovida 
pelo deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) na próxima 
quarta-feira, 25, a partir das 
14h30, no auditório Deputado 
Cortez Pereira, da Assembleia 
Legislativa.

A censura promovida por 
agentes públicos tendo como 
alvo a comunidade LGBT e o 
impedimento de que membros 
dessa comunidade possam doar 
sangue são exemplos de como 
ainda é forte a lgbtfobia insti-
tucional no RN no Brasil, argu-
menta o parlamentar.

Segundo Sandro, a audiên-
cia terá o objetivo de debater a 
necessidade de regulamentação 
da lei 9036/2007, que dispõe so-
bre penalidades a serem aplica-
das à prática de discriminação 
em razão da orientação sexual, 
bem como apresentar o projeto 
de lei n° 217/2019, em tramita-
ção na Assembleia, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de fixa-
ção de cartazes em órgãos pú-
blicos e privados,  informando 
sobre a lei contra a lgbtfobia que 
já está em vigor no RN. O proje-
to também é uma iniciativa do 
mandato do deputado Sandro 
Pimentel.

Entre os convidados da au-
diência, estão representantes 
da Comissão de Direitos Hu-
manos da OAB, ONG Atrevi-
das, Coletivo LGBTQ+ Leilane 
Assunção, Secretaria de Estado 
das Mulheres, da Juventude, da 
Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos e a Procuradoria Ge-
ral do Estado (PGE).

Deputado estadual Sandro Pimentel

Eduardo Maia / ALRN

A Prefeitura do Natal publicou 
novas regras para a quitação de 
créditos tributários inscritos ou 
não em dívida ativa. As condições 
estabelecidas neste novo regime 
especial provisório preveem que 
os contribuintes que realizarem o 
pagamento à vista de suas dívidas 
até o dia 30 de setembro terão um 
desconto de 60% nos juros e multa 
de mora. Caso o contribuinte faça 
a opção por fracionar seus débitos, 
os descontos vão decrescendo, de 
acordo com o número de parcelas.

Quem optar por pagar em até 
seis vezes, terá 50% de desconto 
nos juros e multa. Em 12 parcelas, 
o desconto chega a 40%. Já com o 
débito dividido em 18 vezes, o va-
lor cai para 30%. Se a escolha for 
por 24 parcelas, o contribuinte terá 

20% de desconto. E, por fim, a úl-
tima opção de parcelamento é em 
30 vezes, com o desconto nos juros 
e multa de 10%.

O secretário municipal de 
Tributação, Ludenilson Lopes, 
informa que esse regime especial 
acontecerá até o final do ano e será 
a última oportunidade que a Pre-
feitura vai oferecer para os contri-
buintes quitarem seus débitos em 
regime especial, uma vez que essa 
modalidade não será adotada em 
2020, pois será ano eleitoral.

“O prefeito Álvaro Dias mos-
trou muita sensibilidade e solici-
tou que nós implementássemos 
esse regime especial, justificando 
a necessidade em virtude da crise 
econômica enfrentada no País, que 
tem afetado muito a população. 

Portanto, estamos iniciando nesse 
mês de setembro com os descontos 
maiores e, à medida em que os 
meses forem passando, essas van-
tagens irão decrescer. Sugerimos 
que os contribuintes busquem lo-
go a sua regularização fiscal para 
aproveitar as melhores condições 
oferecidas nessa primeira etapa do 
projeto. Estimamos recuperar algo 
em torno de R$ 15 a R$ 20 milhões 
ao longo da vigência do regime”, 
disse Ludenilson.

Ele também reforça a impor-
tância da regularização fiscal, já 
que, com os tributos em dia, os 
cidadãos terão melhores serviços 
públicos à sua disposição, além de 
possibilitarem a manutenção em 
dia da folha de pagamento dos ser-
vidores públicos municipais. Secretário de Tributação da Prefeitura do Natal afirma que regime é provisório

Prefeitura do Natal oferece desconto de
até 60% em juros para quitação de débitos
Contribuintes que realizarem o pagamento à vista de suas dívidas terão um desconto de 60% nos juros e multa de mora. 
Caso o contribuinte faça a opção por fracionar seus débitos, descontos vão decrescendo, segundo o número de parcelas

Fisco

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, defen-
deu nesta quinta-feira, 19, o uso 
do fundo eleitoral para financiar 
campanhas. Segundo ele, os recur-
sos públicos equilibram a disputa 
entre os candidatos.

“Quando se decidiu por não ter 
financiamento privado, você não 
tem outra saída. Porque, se não ti-
ver financiamento público, só terão 
financiamento as campanhas que 
estiverem vinculadas a um empre-
sário rico que possa doar como pes-
soa física”, disse, após participar 
de um seminário sobre a reforma 
tributaria promovido pela Câmara 
Americana de Comércio.

Em 2015, o Supremo Tribunal 
Federal proibiu empresas de finan-
ciarem campanhas eleitorais. Atu-
almente, os candidatos só podem 
receber doações de pessoas físicas 
ou usar os recursos do fundo elei-
toral. O valor do fundo eleitoral em 
2018 foi de R$ 1,8 bilhão.

O plenário da Câmara votou, 
na noite de quarta-feira, 18, o pro-
jeto de lei que altera regras sobre o 
fundo partidário e o fundo eleitoral. 
O projeto havia sido aprovado an-
teriormente pelos deputados, mas 
sofreu modificações no Senado. 
Os senadores mantiveram apenas 

a destinação de recursos ao fundo 
eleitoral, rejeitando todas as outras 
alterações feitas pela Câmara.

Os deputados aprovaram a ex-
clusão dos quatro pontos e manti-
veram no projeto a obrigatoriedade 
de uso do sistema eletrônico do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
para a prestação de contas. Tam-
bém rejeitaram o trecho que previa 
a aplicação de multa de 20% sobre 
montante considerado irregular no 
julgamento da prestação de contas, 
apenas no caso de dolo. Manteve, 
ainda, os prazos atuais de presta-
ção de contas por parte dos parti-
dos, e excluiu do texto o item que 

permitia aos partidos corrigir erros 
formais e materiais, omissões ou 
atrasos em sua prestação de contas 
até o seu julgamento, para evitar a 
rejeição das contas.

O projeto aprovado manteve 
novas situações, em que será per-
mitido o uso de recursos do fundo 
partidário. Pelo texto aprovado pe-
los deputados, o fundo poderá ser 
usado para serviços de consultoria 
contábil e advocatícia; pagar juros, 
multas, débitos eleitorais e demais 
sanções relacionadas à legislação 
eleitoral ou partidária; e pagamen-
to pelo impulsionamento de conte-
údos na internet.

Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que projeto representa um “avanço”

Rodrigo Maia diz que fundo eleitoral é 
necessário para equilibrar campanhas

Legislativo

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS DESTE BOX 

VÁLIDAS DE 20/9/2019 

A 22/9/2019

OFERTAS DE

3 DIAS
TOMATE ESPECIAL  Granel

1,89
KG

R$0,69
UNID.

R$

ALFACE CRESPA 

LISA OU 

AMERICANA 

Unidade

OFERTAS VÁLIDAS DE 20/9/2019 A 22/9/2019OFERTAS DE DIAS03

OFERTAS VÁLIDAS DE 20/9/2019 A 26/9/2019OFERTAS DE DIAS07

ALFACE CRESPA 

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BE
BA

 C
O

M
 M

O
DE

RA
ÇÃ

O

SEXTA
DO CHURRASCO

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

SEGUNDA
DA LIMPEZA

TERÇA
DA PADARIA

QUARTA
BÁSICA

QUINTA
DOCE

Cenoura
Granel

Laranja-pera
Granel1,99

KG

R$ 1,49
KG

R$

Batata-doce 
rosada
Granel

Cebola
Granel1,49

KG

R$ 2,99
KG

R$

Pimentão verde
Granel 2,59

KG

R$

Chuchu
Granel 1,69

KG

R$

Picanha bovina 
Peça, a partir de 29,90

KG

R$
Queijo 
mussarela Aro
Peça 18,29

KG

R$ 2,69
GARRAFA

R$

Refrigerante Schin
Diversos sabores, 
garrafa c/ 2L 

Cerveja Schin
Embalagem c/ 
12 latas c/ 473ml 

2,19
LATA

R$

Lava-roupas 
concentrado Ariel
Unidade c/ 2L

21,90
UNID.

R$

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de

22,19
KG

R$ 28,90
PCT.

R$9,89
KG

R$Filé de peito 
de frango 
congelado
A partir de 8,99

PCT.

R$
Linguiça 
toscana Seara
Pacote c/ 700g

Salsicha 
hot dog 
congelada 
Seara 
Pacote c/ 5kg 

Água com 
gás Indaiá 
Unidade 
c/ 500ml 0,95

UNID.

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,29
LATA

R$

Vodka Slova
Garrafa c/ 980ml

Cerveja Devassa 
Puro Malte
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

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

Açúcar 
cristal m&k
Pacote 
c/ 1kg

Açúcar 
demerara 
Petribu
Pacote c/ 1kg

Garrafa térmica 
Soprano Lotus
Vermelha, 
capacidade: 1L

Mistura p/ 
pão francês 
Aromix
Saco c/ 25kg

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg6,89

GARRAFA

R$

2,59
LATA

R$ 2,15
UNID.

R$ 1,99
UNID.

R$ 2,35
UNID.

R$12,89
UNID.

R$ 57,90
SACO

R$

1,99
PCT.

R$ 2,29
PCT.

R$Arroz 
Parboilizado T1 
Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Farinha de trigo 
Dona Benta
Pacote c/ 1kg 2,99

PCT.

R$ Creme de leite 
TP Betânia
Unidade 
c/ 200g 1,79

PCT.

R$

Café Melitta
Unidade c/ 250g

3,49
UNID.

R$
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Lava-roupas 
concentrado Ariel
Unidade c/ 2L

21,90
UNID.

R$

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de

22,19
KG

R$ 28,90
PCT.

R$9,89
KG

R$Filé de peito 
de frango 
congelado
A partir de 8,99

PCT.

R$
Linguiça 
toscana Seara
Pacote c/ 700g

Salsicha 
hot dog 
congelada 
Seara 
Pacote c/ 5kg 

Água com 
gás Indaiá 
Unidade 
c/ 500ml 0,95

UNID.

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,29
LATA

R$

Vodka Slova
Garrafa c/ 980ml

Cerveja Devassa 
Puro Malte
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

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

Açúcar 
cristal m&k
Pacote 
c/ 1kg

Açúcar 
demerara 
Petribu
Pacote c/ 1kg

Garrafa térmica 
Soprano Lotus
Vermelha, 
capacidade: 1L

Mistura p/ 
pão francês 
Aromix
Saco c/ 25kg

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg6,89

GARRAFA

R$

2,59
LATA

R$ 2,15
UNID.

R$ 1,99
UNID.

R$ 2,35
UNID.

R$12,89
UNID.

R$ 57,90
SACO

R$

1,99
PCT.

R$ 2,29
PCT.

R$Arroz 
Parboilizado T1 
Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Farinha de trigo 
Dona Benta
Pacote c/ 1kg 2,99

PCT.

R$ Creme de leite 
TP Betânia
Unidade 
c/ 200g 1,79

PCT.

R$

Café Melitta
Unidade c/ 250g

3,49
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 20 de setembro a 26 de setembro de 2019 (exceto as ofertas válidas por 3 dias),
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui 
veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, 
será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através 
dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da 
compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

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

OFERTAS VÁLIDAS DE 20/9/2019 A 26/9/2019OFERTAS DE DIAS07

BEBA COM MODERAÇÃO

18,89
KG

R$

83,90
GARRAFA

R$

Queijo 
coalho Biana 
Peça

Whisky Johnnie 
Walker Red Label 
Garrafa c/ 1L

Linguiça 
calabresa Seara
Pacote c/ 400g

Apresuntado 
Rezende 
Peça

8,99
KG

R$7,49
PCT.

R$

Queijo parmesão 
ralado Kopa
Pacote c/ 50g

1,99
PCT.

R$

Leite fermentado 
Bob Esponja
Diversos sabores, 
embalagem c/ 480ml

2,99
EMB.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES 
E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 
DE IDADE OU MAIS.

Feijão carioca T1 
Turquesa
Pacote c/ 1kg 3,99

PCT.

R$

Flocão 
Novomilho 
São Braz
Pacote c/ 500g

Lasanha c/ ovos 
Dona Benta
Unidade c/ 500g

Extrato de tomate 
TP Tarantella
Unidade c/ 370g

Catchup, 
mostarda ou 
maionese
Embalagem c/ 
197 sachês c/ 7g

Atum em pedaços 
Gomes da Costa
Em óleo, unidade c/ 120g

Biscoito Pit Stop
Integral, unidade c/ 270g

Achocolatado 
em pó Claralate
Sache, unidade 
c/ 400g

Creme de 
goiabada Tambaú
Unidade c/ 2,5kg

Fralda Huggies 
Tripla Proteção
Diversos 
tamanhos, pacote 
jumbo

Espelho 
Euroquadros
60x160cm

1,05
PCT.

R$ 4,99
UNID.

R$ 2,65
UNID.

R$

9,59
EMB.

R$ 5,99
UNID.

R$ 2,49
UNID.

R$ 4,85
UNID.

R$14,89
UNID.

R$

19,90
UNID.

R$

99,90
UNID.

R$

589,90
UNID.

R$

6,99
EMB.

R$ 5,29
UNID.

R$
Papel higiênico folha 
simples Rose 
Embalagem promocional, 
leve 16 e pague 14 rolos 
c/ 30m 15,89

RESMA

R$ 59,90
UNID.

R$

Amaciante Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Papel 
A quatro 
Allmax
Resma c/ 500 
folhas

Cafeteira 
Elétrica Mondial 
Pratic 
127V, 17 xícaras

91,90
PCT.

R$

Ração Clubber
Diversos sabores, 
pacote c/ 25kg

Pneu Direction SUV
265/70 R16 112H

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

im
ag

em
 il

us
tr

at
iv

a

imagem ilustrativa

219,90
UNID.

R$

Pneu Direction Touring
175/65R14 82T

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE
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O senador Fernando Bezerra 
(MDB-PE) e seu filho, o deputado 
federal Fernando Coelho (DEM-
-PE), receberam ao menos R$ 
5,538 mi em propinas, segundo a 
Polícia Federal. Nesta quinta, 19, 
os dois foram alvos da Operação 
Desintegração e tiveram seus ga-
binetes no Congresso vasculhados 
por agentes federais.

Após a realização das buscas, 
em entrevista na entrada do pré-
dio onde mora, em Brasília, o sena-
dor informou que colocou o cargo 
de líder do governo à disposição.

A ação foi deflagrada com base 
no depoimento dos empresários 
João Lyra, Eduardo Freire Bezer-
ra Leite e Arthur Roberto Lapa 
Rosal, investigados pela Operação 
Turbulência.

Segundo a Polícia Federal, há 
diversos elementos de prova que 
indicam o recebimento dos valores, 
entre 2012 e 2014, pagos por em-
preiteiras, em razão das funções 
exercidas pelos parlamentares.

De acordo com a Polícia Fede-
ral, haveria de indícios de autoria 

e materialidade de Bezerra Pai 
e Bezerra filho em crimes de cor-
rupção passiva e ativa, lavagem 
de dinheiro, e falsidade ideológica 
eleitoral.

Segundo a decisão que autori-
zou a operação, os colaboradores 
confirmaram a participação no “pa-
gamento sistemático de vantagens 
indevidas” ao senador e a seu filho 
por determinação de empreiteiras.

Em nota, a defesa dos parla-
mentares disse estranhar que as 
buscas tenham sido decretadas 
“em razão de fatos pretéritos que 
não guardam qualquer razão de 
contemporaneidade”.

Ainda ontem, o presiden-
te do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), anunciou que a Mesa 
Diretora da Casa vai entrar no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
questionando a operação da PF. 
Um dos questionamentos, decla-
rou Alcolumbre, é a realização de 
busca e apreensão no gabinete da 
liderança do governo sendo que, na 
época dos fatos investigados pela 
PF, Bezerra não tinha esse cargo.

Líder do governo e seu filho 
receberam R$ 5,5 mi, diz PF

Propinas

Em entrevista na entrada do prédio onde mora, 
senador informou que colocou o cargo à disposiçãoEleito sob a promessa e após uma trajetória po-

lítica de combate à corrupção, o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) não pode tolerar que seu gover-

no tenha como Líder no Senado um político acusado 
pela Polícia Federal de receber propinas de mais de 
R$5,5 milhões. E há ainda outros casos em que figura 
como suspeito ou acusado. “O presidente já percebe 
que ter Bezerra como líder pega mal”, disse um gene-
ral com gabinete no Planalto, entre tantos que nunca 
entenderam essa escolha.

Em público, o Líder suspeito “colocou o cargo à 

disposição”, mas em particular passou o dia articu-
lando sua permanência.

Bezerra mandou aliados espalharem a fofoca de 
que a busca em seu gabinete teria sido retaliação à 
ameaça de demissão do diretor da PF.

Foi de Onyx Lorenzoni (Casa Civil) a ideia de fazer 
Bezerra Líder do Governo. Bolsonaro foi fiel ao estilo 
“dar carta branca” aos ministros.

A eventual demissão de Bezerra pode ser o pre-
texto para Onyx sair do governo também. Até porque 
já não tem muito a fazer na Casa Civil.

Bolsonaro percebe que Bezerra Líder pega mal 

PODER SEM PUDOR

DESAFIO DE ARAQUE
Coronel Chico Heráclito, de Limoeiro, 

sabia jogar pesado naquele Pernambuco dos 
anos 1960. Certa vez, reza a lenda, ele foi 
desafiado para um duelo pelo líder das Ligas 
Camponesas, Francisco Julião. Chico Heráclito 
aceitou o confronto, mas fez exigências: “Topo, 
mas impondo condições. O local será em 
Limoeiro e as armas serão estas: eu entro com 
as patas, e o Julião com os chifres.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

TERCEIRO GRAU
Quem põe a mão no fogo 

pode ser queimar. Caso do 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, que agora exige 
explicações do STF sobre as 
investigações policiais contra 
o líder do governo Fernando 
Bezerra. 

VÊ QUEM QUER
Dados do Instituto de 

Segurança Pública mostraram 
queda de 21,5% no número 
de homicídios no Rio de 
Janeiro entre janeiro e agosto. 
Mas nas manchetes só se vê 
aumento no número de mortes 
dos bandidos.

SEM ARREPENDIMENTOS
A senadora Selma 

Arruda (MT), que trocou 
o PSL pelo Podemos, não 
está arrependida do apoio a 
Bolsonaro, “do contrário a 
esquerda teria voltado”, mas 

Foi aprovado um texto 
que melhorou o texto 
inicial da Câmara”

Deputado Rodrigo Maia 
mudando outra vez de ideia sobre 
o Fundão Sem Vergonha

"

Divulgação

mal disfarça sua tristeza com os 
rumos do governo. 

TIRO NO PÉ
Parlamentares ligados ao 

próprio governo reclamam 
que o ministro Luiz Henrique 
Mandetta (Saúde) não recebe 

ninguém. Tem senador e 
deputado aguardando há 
dois e até três meses por uma 
audiência.

O ESTADO SOU EU
Além de criticar Bolsonaro 

por não referendar a 
lista tríplice oficiosa que 
prepararam, na escolha 
do PGR, associações de 
procuradores atacam 
senadores que não 
referendaram a recondução 
de dois deles para integrar o 
CNMP, órgão de controle do 
ministério público.

PEDALA, ANP
A modorrenta Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) 
finalmente se mexeu e 
fiscalizou cem postos do 
DF, suspeitos de aumentos 
abusivos nos preços dos 
combustível. Mas só se mexeu 
após o Procon-DF.

Acordo beneficiava aliado do MPF contra Gilmar
Ao anular acordo nos Estados Unidos que 

reservava R$2,6 bilhões à força-tarefa da Lava 
Jato, o ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal, chamou atenção 
para um trecho, também vetado, destinando 
R$1,4 bilhão a acionistas minoritários 

da Petrobras. Intrigou o STF a curiosa 
coincidência: acionistas majoritários são clientes 
do escritório do jurista Modesto Carvalhosa, 
aliado do procurador Deltan Dallagnol e da 
Lava Jato nas críticas ao ministro Gilmar 
Mendes.

ALIADOS TÁCITOS
Dallagnol e colegas da Lava Jato 

sempre criticaram Gilmar Mendes e 
Carvalhosa até ingressou com pedido de 
impeachment do ministro. 

MONTANHA DE DINHEIRO
O acordo previa para acionistas 

minoritários, que ajuizaram ações no 

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. 077/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO 
DE COLETES À PROVA DE BALAS – NÍVEL II – A. A sessão pública dar-se-á no dia 10/10/2019 
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, 19/09/2019. 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 por item, Processo Licitatório 
Nº. 076/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE FARDAMENTO ESCOLAR. A sessão pública 
dar-se-á no dia 09/10/2019 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 Execu-
tivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 
19/09/2019. Pregoeiro/PMM.

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Operação do SAA para o bairro de Nova Parnamirim, no 
Estado do Rio Grande do Norte.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 

Eng.ª Maria Geny Formiga
Diretora de Empreendimentos

Brasil, 50% dos US$682,56 milhões 
da indenização definida nos EUA.

TUDO ERRADO
Na decisão que redirecionou os 

R$2,6 bi para preservar a Amazônia 
e Educação, Alexandre de Moraes 
foi contundente contra a força-
tarefa.
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Sessão Extraordinária debate atualização do Plano Diretor

Audiência aponta medidas para destinação do lixo de Natal

O prefeito de Natal Álvaro Dias (MDB) esteve 
presente na Câmara Municipal nesta quinta-feira, 
19, durante uma Sessão Extraordinária convocada 
pela presidência da Casa. Na discussão, a atualiza-
ção do Plano Diretor de Natal, que está passando 
por um processo de revisão, com debates junto às 
entidades representativas e de classe, abrangendo 
as quatro zonas administrativas da capital potiguar. 
Os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e 
urbanismo (Semurb) explicaram aos vereadores os 
pontos principais de discussão e a necessidade da 
revisão do Plano, com o objetivo de manter o equi-
líbrio social, econômico e a preservação ambiental 
da capital potiguar. O presidente da casa, vereador 
Paulinho Freire (PSDB), ressaltou a importância da 
ida do prefeito ao Legislativo municipal. “Estamos 
discutindo o desenvolvimento de Natal. A cidade 

precisa se atualizar, garantindo seu crescimento de 
forma sustentável e ampliando as oportunidades 
aos natalenses. A vinda do prefeito foi importante 
para conhecermos os planos e pontos mais neces-
sários para modernizar a cidade, mas essa moderni-
zação deve obedecer todos os critérios urbanísticos 
e ambientais" destacou.

A Câmara Municipal de Natal sai na frente em 
relação às ações da semana Mundial da Limpeza. 
Por proposição do vereador Dickson Júnior (PSDB), 
a Casa realizou audiência pública para discutir as 
medidas para tratamento e destinação final do lixo 
produzido na capital potiguar. “Trouxemos esse 
assunto para explorar, dentro da realidade local, os 
exemplos que acontecem em todo mundo. Se não 
empreendermos projetos sustentáveis, dificilmente 
teremos resultados permanentes e sustentáveis”, 
disse o propositor da audiência. Foram relembradas 
leis já aprovadas pela Casa que tratam do assun-
to, como a Lei 6.663/17, de autoria do vereador 
Raniere Barbosa (Avante), que trata da destinação 
dos resíduos sólidos para que haja o compartilha-
mento de responsabilidades entre o cidadão com o 
Município, punindo e responsabilizando quem não 
dá o devido destino aos resíduos, mas ainda falta 
a regulamentação desta lei. Um dado apontado 

na discussão é que apenas 3% do lixo de Natal é 
reciclado. Além da questão ambiental e paisagísti-
ca, aumentar esse percentual deve gerar renda e 
contribuir com a economia da cidade. Para mobilizar 
a população em torno desta temática, Natal partici-
pará, pela segunda vez, do mutirão do Dia Mundial 
da Limpeza no próximo sábado, 21, que conta com 
a parceria da Câmara Municipal do Natal. O evento 
acontece simultaneamente em 158 países.

INTERVENÇÕES
NO TRÂNSITO

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU), 
representada pelo secretário 
adjunto da pasta, Walter Pedro, 
esteve presente na Câmara 
Municipal de Natal a convite da 
Comissão de Finanças, Orça-
mento, Controle e Fiscalização. 
O gestor esclareceu sobre as 
alterações no trânsito da capital 
potiguar. Em questão no debate, 
especificamente, os sinais e 
faixas instalados nas avenidas 
Hermes da Fonseca (junto à 
Avenida Alberto Maranhão) e 
um segundo na Avenida Salga-
do Filho (nas proximidades da 
Igreja Universal). 

ADVOGADO TRABALHISTA
"O advogado trabalhista, 

por vezes é o primeiro contato 
do cidadão com o Estado-Juiz, 
é a ele que as demandas 
laborais são primariamente 
apresentadas, é o início 
da Justiça". Foi com essas 
palavras que a vereadora 
Nina Souza (PDT) saudou o 
plenário da Câmara Municipal 
de Natal durante uma sessão 
solene em homenagem ao 
Dia do Advogado Trabalhista. 
Participaram da cerimônia 
autoridades do Judiciário, 
representantes da advocacia 
e entidades de classe no Rio 
Grande do Norte.

ORLA DE NATAL 
A infraestrutura da Vila de 

Ponta Negra e os impactos do en-
rocamento na praia foram temas 
discutidos em Audiência Pública. 
A proposta partiu da vereadora 
Ana Paula Araújo (PSDC) e do 
ex-vereador e atual suplente, 
Emanoel do Cação. A discussão 
contou com a participação de 
entidades relacionadas do muni-
cípio de Natal, além dos órgãos 
de controle, que apresentaram 
os principais tópicos referentes à 
obra de engordamento da faixa 
de areia da praia. Atualmente, 
Ponta Negra conta com 2 km de 
enrocamento de faixa, que são 
paredões de proteção contra o 
avanço da maré.

GUARDA MUNICIPAL
Por unanimidade, o plenário 

da Câmara Municipal de Natal 
aprovou durante a Sessão 
Ordinária da última quarta-fei-
ra, 18, uma Moção de Apelo 
ao Congresso Nacional no 
sentido de reconhecer para fins 
previdenciários a atividade de 
natureza policial exercida pelos 
guardas municipais. A iniciativa 
foi apresentada pelo presidente 
da Casa, vereador Paulinho 
Freire (PSDB), que destacou a 
Segurança Pública como dever 
do Estado e responsabilidade 
de todos, compreendendo a 
União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, no âmbito 
das competências e atribuições 
legais de cada um.

www.cmnat.rn.gov.br

CÂMARA   AGORA
Câmara de Natal / Divulgação

Câmara de Natal / Divulgação

O investimento de R$ 300 mi-
lhões para a construção de um 
shopping center em Parnamirim 
foi tema da reunião entre repre-
sentantes do Governo do Estado e 
diretores da empresa Legattus na 
tarde da última quarta-feira, 18. O 
grupo sediado em São Paulo esti-
ma começar as obras no bairro de 
Emaús no mês de outubro, gerando 
cerca de 1500 empregos diretos e 
indiretos na fase de construção.

Após a apresentação do pro-
jeto chamado Praça das Dunas, a 
governadora Fátima Bezerra ins-
truiu o secretário estadual de Tri-
butação, Carlos Eduardo Xavier, 
e o assessor técnico da Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento 
Econômico (Sedec), Pedro Lima, a 
encontrar alternativas legais para 
cooperar com o investimento.

“Nosso papel enquanto Gover-
no é fazer o que estiver ao alcance 
dentro da legalidade para atrair 
novos investimentos. O compro-
misso é de diálogo franco e trans-
parente com o setor produtivo, com 
o objetivo final que é a geração de 
emprego para o estado. Fico muito 
feliz que esse grande investimento 
possa estar se concretizando na-
quela região”, disse a governadora. 
Uma proposta de convênio para 
incentivo fiscal na construção do 
shopping será montada pela Se-

cretaria de Estado da Tributação 
(SET) e levada ao Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária no final 
de setembro.

A disposição do Governo em 
apoiar o empreendimento na Re-
gião Metropolitana foi bem recebi-
da pelos diretores da Legattus pre-
sentes ao encontro. “Esse é um dos 
nossos principais investimentos, 
com 70 mil m² de área construída 
prevista. E também teremos um 
centro de convenções de 8 mil m² 
no mesmo empreendimento, além 
de um projeto integrado com o bair-
ro. Por isso agradecemos o apoio do 
governo”, destacou o diretor de de-
senvolvimento, Thiago Richter. Governadora Fátima Bezerra se reuniu com grupo paulista que vai tocar as obras

Shopping em Parnamirim ganha apoio do Governo do RN
Obras devem começar em outubro, gerando cerca de 1500 empregos diretos e indiretos somente na fase de construção

Mais empregos

Demis Roussos / Governo do RN
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OFERTAS VÁLIDAS DE 20/9/2019 A 26/9/2019OFERTAS DE DIAS07 OFERTAS VÁLIDAS DE 20/9/2019 A 26/9/2019OFERTAS DE DIAS07

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 20 de setembro a 26 de setembro de 2019, 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

Massa 
instantânea m&k
Sabores, 
unidade c/ 85g

0,55
UNID.

R$

Copo 
descartável Max
Branco, 
embalagem c/ 100 
unidades p/ 180ml

2,39
EMB.

R$

Óleo 
de algodão Aro
Unidade c/ 900ml

3,55
UNID.

R$

Molho 
de tomate Aro
Unidade c/ 340g

0,95
UNID.

R$

Cobertura 
cremosa Moinho
Unidade c/ 1,5kg

6,99
UNID.

R$

Goma 
de tapioca m&k
Pacote c/ 500g

3,39
PCT.

R$

Hastes fl exíveis m&k
Embalagem c/ 3 caixas 
c/ 50 unidades

4,99
EMB.

R$

Lã de aço m&k
Embalagem c/ 6 
unidades c/ 40g

0,69
EMB.

R$Jerked beef 
dianteiro m&k
Embalagem c/ 1kg

21,90
EMB.

R$

Batata 
pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

16,89
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 m&k
Pacote c/ 1kg

2,19
UNID.

R$

Refresco 
em pó Aro
Sabores, pacote 
c/ 300g

2,99
PCT.

R$

Amaciante m&k
Fragrâncias, 
unidade c/ 2L

3,19
UNID.

R$

Alho puro 
s/ sal m&k
Unidade c/ 200g

2,99
UNID.

R$

Detergente 
líquido m&k
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

0,95
UNID.

R$

Suco de uva Aro
Garrafa c/ 1,5L

12,89
GARRAFA

R$

Lava-roupas Aro
Unidade c/ 5L

18,99
UNID.

R$

Ervilha m&k
Unidade c/ 200g

1,19
UNID.

R$

Azeitona 
verde Aro
Unidade c/ 500g

7,89
UNID.

R$

Batata palha m&k
Pacote c/ 120g

3,59
PCT.

R$

Creme 
de avelã Aro
Unidade c/ 350g

10,89
UNID.

R$

Toalha de papel 
folha dupla Aro
Embalagem c/ 3 
rolos c/ 55 folhas

7,89
EMB.

R$

Papel higiênico 
folha tripla Aro
Embalagem 
promocional, leve 
16 e pague 15 
rolos c/ 20m

15,99
EMB.

R$

Saco biodegradável 
p/ lixo Aro
Embalagem c/ 60 
unidades p/ 15L ou 30 
unidades p/ 30L

15,99
EMB.

R$

Ração Hipet
Carne, unidade 
c/ 15kg

63,90
UNID.

R$

Ração Premium Aro
Unidade c/ 20kg

119,90
UNID.

R$

Saco biodegradável 
p/ lixo Aro
Embalagem c/ 30 
unidades p/ 50L ou 15 
unidades p/ 100L

21,90
EMB.

R$

Ração Hipet
Carne, unidade 
c/ 25kg

94,90
UNID.

R$

Guardanapo Aro
Embalagem c/ 
12 pacotes c/ 50 
folhas de 21x22cm

16,69
EMB.

R$

Caixa 
organizadora 
com tampa Aro
Transparente 
ou colorida, 
capacidade: 30L

29,90
UNID.

R$

1,66

NESTA 
EMBALAGEM, 

A UNIDADE 
SAI POR

1,39

NESTA 
EMBALAGEM, 

A UNIDADE 
SAI POR

2,63

NESTA 
EMBALAGEM, 

A UNIDADE 
SAI POR

1,00

NESTA 
EMBALAGEM, 

A UNIDADE 
SAI POR
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Na abertura da 76ª Semana Ofi-
cial da Engenharia e Agronomia, 
que acontece em Palmas (TO), dois 
norte-rio-grandenses foram home-
nageados com a honraria Láurea 
ao Mérito, oferecida pelo Conselho 
Federal de Engenharia e Agrono-
mia (Confea) aos profissionais que 
se destacaram em suas áreas.

Os potiguares receberam a 
maior honraria concedida aos 
profissionais da engenharia, 
agronomia e geociências do país. 
Os engenheiros civis Flávio José 
Cavalcanti de Azevedo e Dirceu 
Victor de Holanda (in memoriam) 
integram a lista dos homenageados 
pelo Confea.

O engenheiro civil Antônio Me-
deiros de Oliveira recebeu a Meda-
lha do Mérito em nome do sogro 
Flávio Azevedo, enquanto que o 
filho de Dirceu de Holanda, o tam-
bém Dirceu Gomes de Holanda, 
representou o pai na solenidade, 
que teve o nome dele inscrito no Li-
vro do Mérito. As duas indicações 
foram enviadas pelo Crea-RN e 

aprovadas pelo Plenário Conselho 
Federal.

A presidente do Crea-RN, 
Ana Adalgisa Dias, que partici-
pou das homenagens juntamente 
com o Conselho Federal Modesto 
Ferreira dos Santos Filho, falou 

da importância desse reconheci-
mento. “Foi uma noite de muita 
emoção porque homenageamos 
duas pessoas importantes para a 
engenharia, o empreendedorismo 
e o Sistema dentro do nosso esta-
do e do país”, declarou.

Honraria “Láurea ao Mérito” foi concedida a dois engenheiros civis norte-rio-grandenses

Representantes do Crea-RN recebem 
homenagens em evento no Tocantins

Láurea ao Mérito

Divulgação / Crea-RN

Bombeiros já apagaram quase 
200 focos de incêndio em Patu

Serra do Lima

O Corpo de Bombeiros Mili-
tar do RN conseguiu controlar 
nesta quinta-feira, 19, grande 
parte do fogo, mas segue moni-
torando e combatendo outros 
focos de incêndio na Serra do 
Lima, na cidade de Patu. Mais 
de 200 pessoas estão envolvidas 
na força-tarefa entre militares e 
voluntários que já debelou cerca 
de 190 focos de incêndios.

Ontem à tarde, a governa-
dora Fátima Bezerra autorizou 

o incremento de mais diárias 
operacionais para garantir o re-
forço no local até o total controle 
do incêndio.

“À noite, é natural que a po-
pulação veja com mais facilidade 
os pequenos focos de incêndio, 
mas já os controlamos bastante, 
e sabemos que a temperatura 
cairá junto a velocidade dos ven-
tos, o que nos favorece”, disse o 
comandante-geral do CBMRN, 
coronel Monteiro Junior.

Profissionais trabalharam incansalvemente para conter as chamas na Serra

Divulgação / CBM

A Prefeitura do Natal apre-
sentou, nesta quinta-feira, 19, o 
maior volume de editais na his-
tória da cultura potiguar. Aten-
dendo todas as vertentes de pro-
dução artística e manifestações 
culturais da cidade, 34 editais 
foram lançados pelo prefeito Ál-
varo Dias em cerimônia realiza-
da no Palácio Felipe Camarão, 
resultando num investimento 
da ordem de R$ 2 milhões para 
o setor.

“Esses editais vão dar um 
apoio inestimável à cultura na 
cidade do Natal e mostra a prio-
ridade que nossa gestão tem 
dado a esse setor”, explicou o 
chefe do Executivo, durante seu 
pronunciamento no evento. Os 
editais administrados através da 
Secretaria Municipal de Cultura 
(Secult/Funcarte) têm previsão 
de mobilização de público esti-
mado em 600 mil pessoas.

Os inventivos são abrangen-
tes em todas as áreas culturais, 

desde o Cinema, a Circulação 
Teatral e Formação Teatral, Fo-
tografia, Quadrinhos, Zines, Pro-
postas Criativas de Tecnologias 
Culturais e Inovação, Carnaval, 
Oficinas na área de Audiovisual, 
editais e seleções para Poesia, 
Ficção, Redação, Folclore, Vídeo 
Documentário, Contação de His-
tórias, Fomento às Expressões 
Culturais Religiosas, Seleção Pú-
blica Festival de Cultura e Artes 
das Matrizes Africana e Amerín-
dia, entre outros.

“A política de editais e sele-
ções é uma realidade de política 
pública que o segmento cultural 
e cadeia produtiva e da econo-
mia criativa de Natal assimilou 
e aprova. E está alinhado com o 
Plano Municipal de Cultura”, co-
mentou o secretário de Cultura 
de Natal, Dácio Galvão.

Projetos consolidados na 
cidade, como o Natal em Na-
tal, o Carnaval de Natal, o São 
João e os festivais de cultura 

popular, absorvem o conteúdo 
destes editais. “A nossa cidade 
é uma das mais belas do mun-
do e precisamos aproveitar essa 
característica, somada com a 
nossa cultura pungente, para 
atrair turistas e potencializar o 

nosso desenvolvimento. Por isso 
apostamos tanto no turismo de 
eventos”, comentou Álvaro Dias, 
que citou ainda a importância 
de mudanças no Plano Diretor 
da cidade para consolidar o cres-
cimento da cidade.

Os editais lançados nesta 
quinta seguem cronogramas 
específicos. Primeiro, são forma-
tados pela equipe da Secretaria 
de Cultura, em consonância com 
cada segmento, para em seguida 
passarem pelos crivos dos ór-
gãos de controle do Município de 
Natal e depois serem lançados. 
No www.blogdafuncarte.com.br 
e www.natal.rn.gov.br estarão 
disponíveis anexos e documentos 
necessários para participação 
dos interessados.

“Cada edital tem suas ca-
racterísticas, prazos e pecula-
riedades. Com este lançamento, 
estamos possibilitando que cada 
segmento cultural e produtivo 
se organize quanto a prazos e 
execuções com bastante antece-
dência”, concluiu Dácio. Do total 
de 34 editais, sete estão abertos, 
sete já foram encerrados e 20 es-
tarão disponíveis para o segmen-
to artístico e cadeia produtiva da 
economia criativa.

Cerimônia no Palácio Felipe Camarão marcou o lançamento dos editais culturais

Prefeitura lança editais de cultura que 
podem gerar investimentos de até R$ 2 mi
Projetos consolidados na cidade como o “Natal em Natal”, “Carnaval de Natal”, “São João” e os festivais de cultura popular 
absorvem o conteúdo das peças, embora elas também alcancem outras áreas como o Cinema e as Escolas de Samba

Natal

Alex Régis  / PMN
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CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DO CANTEIRO DE OBRAS

SOLAIRE FLORESTA I ENERGIA SOLAR SPE S.A, 23.741.570/0001-38 torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Autorização Especial, com prazo de validade até 21/09/2020 em favor do empreendi-
mento Canteiro de Obras do Complexo Solar Fotovoltaica Floresta, localizada na zona rural 
do município de Areia Branca/RN.

Ricardo Barros de Vasconcelos Lima 
Procurador Solaire Floresta I Energia Solar SPE S.A

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

VENTOS PARAZINHENSES GERADORA EÓLICA S/A., inscrita no CNPJ: 17.205.697/0001-
30, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Operação (LO) 2019136324/TEC/LO-0169 para o Parque Eólico 
União dos Ventos 16, localizado na zona rural entre os municípios de Touros e São Miguel do 
Gostoso/RN.

Carlos Eduardo N. Z. M. de Campos
Gerente de Projetos

LICENÇA AMBIENTAL

EDICLEYTON JÁCOME DE OLIVEIRA, CPF Nº 026.374.324-11, torna público, conforme reso-
lução do CONAMA nº 237/97, que requereu à SEMURB em 10/05/2019, através do processo 
Administrativo nº 016888/2019-22, a Legalização e Licença Ambiental de Operação para um 
prédio não residencial, com área construída de 830,35m2, localizado na Rua Raimundo Chaves, 
L-08, Lagoa Nova, Natal (RN), ficando estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para solicitação 
de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Vitasal Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 24.210.130/0001-17, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Renovação de Licença de Operação para beneficiamento de sal marinho, localizada 
a Rodovia RN 12, KM 02, Zona Rural, CEP: 59.675-000, Grossos/RN. 

Francisco Vital dos Santos
Gerente Comercial

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

E. F. DE AMORIM COMBUSTIVEL - EPP, CNPJ 08.296.569/0002-39, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 02/09/2025, em favor do em-
preendimento Transporte de Cargas Perigosas, localizado na Rod. RN-117, km 111, S/N°, Zona 
Rural, Umarizal/RN, CEP 59.865-000.

Erimar Fernandes de Amorim
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

EDINALDO DANTAS DE ARAÚJO - ME, 06.038.740/0001-01, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) para bonelaria (indústria têxtil), localizado na R. Maria 
Faria, 186, Centro, município de Serra Negra do Norte/RN.

Edinaldo Dantas de Araújo
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

F. I. CONFECCOES LTDA ME, CNPJ 17.462.222/0001-29, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 
para uma Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Tenente Augusto, 77, Centro, Muni-
cípio de Ouro Branco/RN - 59.347.000.

Fabio Silva do Nascimento
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

I F CONFECCOES LTDA, CNPJ 13.142.944/0002-26, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação – LRO para uma Facção de Peças do Vestuário, localizado na Rua Maestro Julio 
Jose dos Santos N° 111 – Matadouro – Jardim Do Seridó (RN) – 59.343-000. 

Fabio Silva do Nascimento 
Proprietário

Sete coisas que 
você precisa 
saber para ler 
bem os rótulos

Com o aumento do interesse por ali-
mentação saudável, cresceu também 
a importância do rótulo dos alimen-
tos. Ora, na mesma medida em que 

informa por lei a composição de um produto, 
ele também serve para atrair o consumidor e 
convencê-lo a colocar o item no carrinho.

Assim, é comum encontrar informações 
dúbias em letras brilhantes e coloridas —ou, 
por outro lado, ingredientes que devem ser 
consumidos com moderação bem disfarçados. 
Conversamos com nutricionistas para conhe-
cer em detalhes a anatomia de um rótulo e 
saber como evitar pegadinhas comuns.

1 O QUE O FABRICANTE É OBRIGADO A 
COLOCAR NA TABELA NUTRICIONAL

Além das questões burocráticas, como 
nome, categoria do produto, conteúdo lí-
quido, origem do produto, lote e prazo de 
validade, o rótulo traz também informa-
ções nutricionais, divididas em duas ca-
tegorias: obrigatórias e complementares.

2 O QUE O %VD SIGNIFICA

Na tabela de informação nutricional, 

ao lado da quantidade de cada nutriente 

em gramas, há o %VD. A sigla representa 

o percentual do valor diário recomendado 

daquele nutriente, que é calculado con-

siderando uma dieta de 2.000 calorias, 

uma medida padrão para um adulto, que 

não vale para todos.

3 AS INFORMAÇÕES DA TABELA NEMSEMPRE VALEM PARA O PACOTE TODOA tabela nutricional que tem a quan-tidade dos nutrientes e o %VD é calcula-da de acordo com a porção sugerida pelo fabricante, que não é padronizada entre as marcas. No caso das bolachas, a porção usada pode representar dois biscoitos e meio, em outras marcas três, dificultando a comparação. É sempre importante ver qual é o peso que está sendo.

4 A PARTE DA FRENTE EXIGE ATENÇÃO
As informações presentes ali geral-

mente estão na segunda categoria, a das 
informações concedidas voluntariamente 
pelo fabricante. O problema é que não 
existe regulamentação para diversos 
tipos dessas alegações, como a do termo 
integral, por exemplo. Portanto, avalie 
melhor o todo.

6 AÇÚCAR E GORDURA PODEM

ESTAR DISFARÇADOS
A lista também é uma maneira de 

confirmar se há excesso de sal, gordura 

e açúcar no produto. O problema é que os 

dois últimos estão batizados de diversos 

outros termos. O açúcar pode ser encon-

trado como xarope de milho, xarope de 

glucose, glucose, maltodextrina, néctares, 

frutose, sacarose, dextrose.

7 TERMOS COMO LIGHT, ZERO E DIET NÃO SIGNIFICAM NECESSARIAMENTE MAIS SAÚDE
O light, por exemplo, significa que o produto em questão tem 25% a menos de algum 

nutriente como açúcar, gordura, sal e/ou colesterol. Mas ele pode ser rico em outra subs-
tância do tipo, justamente para compensar a perda sensorial provocada pela retirada 
de um nutriente que dá sabor e textura ao alimento. O mesmo vale para o diet.Já o 
zero gordura trans pode nem ser exatamente zero. Isso porque a legislação prevê uma 
margem de tolerância para pequenas quantidades do ingrediente.

5 A LISTA DE INGREDIENTES
É O MAIS IMPORTANTE

Ela é a maneira mais certeira de con-
firmar o que está dentro da embalagem. 
Seus itens estão em ordem decrescente: 
os primeiros são os que estão presentes 
em maior quantidade. Listas grandes 
chamam a atenção, pois indicam que o 
alimento pode ser  ultraprocessado (aque-
la categoria cujo consumo não é proibido, 
mas deve ser moderado.

  
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

15ª Vara Cível da Comarca de Natal - Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias) 
A Excelentíssima Sra. Dra. MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível 
da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica CITADA a pessoa de SANNY CORDEIRO LEITE 
- ME, CNPJ 26.408.923/0001-70, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar 
possa, por todos os atos e termos da Ação PROCEDIMENTO COMUM, (proc. n.º 0829553-98.2019.8.20.5001), 
proposta por FABIO GERSON SA GABRIEL DA SILVA, contra SANNY CORDEIRO LEITE - ME, em tramitação por 
este Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, com a ADVERTÊNCIA 
do art. 257, inciso IV, do CPC: em caso de não ser oferecida contestação, será considerado revel e lhe será 
nomeado curador especial. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 9 de setembro de 2019. Eu, JAILZA SILVA 
DO NASCIMENTO, Chefe de Secretaria, digitei. 
 

MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA - Juíza de Direito 
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Dani Cruz lança projeto de imersão criativa

Rambo: Até o Fim

A cantora Dani Cruz estará lançan-
do, no dia 26 de setembro, o projeto 
“Compor: imersão criativa”. Ela fez um 
processo de imersão de três dias com 
os músicos Mônica Michelly, Silvia 
Calixto e Eduardo Taufic - no Sítio 
Morgado, em São José de Mipibu/RN 
- com o intuito de desacelerar e des-
conectar da rotina atribulada em que 
estamos imersos, e criar composições 
coletivas, gerando um novo produto 
cultural, o seu primeiro EP.

Esse formato inédito proporcio-
nou um ambiente no qual a arte, a 
experiência e referências musicais 

de cada um agregou inovações ao 
EP, trazendo variadas linguagens 
que agregaram ao produto final. As 
músicas surgiram de processos criati-
vos distintos e trazem várias facetas, 
mas que conversam entre si e com o 
trabalho já feito pela cantora.

“O processo foi um presente pra 
mim, que estava um tanto ansiosa 
para entender como seria a experiên-
cia de compor numa imersão e no en-
contro com três músicos cuja parceria 
ainda era muito recente”, declarou. A 
estreia do EP será na Mahalila Café & 
Livros, em Lagoa Nova, às 19h30.

O tempo passou para Rambo 
(Sylvester Stallone). Agora ele 
vive recluso e trabalha em um 
rancho que fica na fronteira entre 
os EUA e o México. Sua vida an-
tiga marcada por lutas violentas, 

mas quase sempre vitoriosas, 
ficou no passado. Mas quando a 
filha de um amigo é sequestrada, 
ele não consegue controlar seu 
ímpeto por justiça e enfrenta um 
perigoso cartel mexicana.

SEXTOU

DICA DE CINEMA

BANDA ROTA 101

Raimundo’s Pub
A partir de R$ 10
Início às 21h20

SETEMBRO

ROCK EM QUADRINHOS

Beco da Lama
Entrada gratuita
Início às 15h21

SETEMBRO

FESTA EX-ALUNOS IFRN

CEPE Parnamirim 
Part. Valéria Oliveira e 
Isaque Galvão | R$ 4021

SETEMBRO

BYE BYE, NATAL!

Esc. de Música UFRN
A partir de R$ 30
Início às 17h22

SETEMBRO

DEIVE LEONARDO

Teatro Riachuelo Natal
A partir de R$ 100
Início às 18h21

SETEMBRO

ESPETÁCULO “JACY”

Casa da Ribeira
A partir de R$ 20
Início às 19h22

SETEMBRO

SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#
Forbes / Divulgação
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Com o intuito de renovar sua 
estrutura administrativa, o ex-pre-
sidente do Esporte Clube Bahia e 
executivo da empresa Footway, 
Marcelo Sant’Ana, foi anunciado 
como novo consultor do ABC. Sua 
apresentação aconteceu na última 
quarta-feira, 18.

De acordo com Sant’Ana, não 
existe “fórmula pronta” para que 
os problemas dos clubes sejam ava-
liados e posteriormente resolvidos. 
Ele explica que o parecer é tomado 
a partir das condições do clube e 
que o foco é deixar um legado com-
petitivo e financeiramente “saudá-
vel” no time.

“Não existe fórmula pronta. 
Cada clube tem a sua cultura, cada 
cidade tem o seu jeito, cada torcida 
tem seus gostos e cada diretoria 
tem seu estilo. Temos que entender 
essas diferenças e nosso grande de-
safio é deixar uma mentalidade de 
gestão que independentemente de 
quem esteja à frente do clube, ele 
funciona de maneira saudável e 

competitiva”, contou.
Para o executivo, o ABC tem 

condições de obter sucesso, assim 
como o Bahia teve na antiga ges-
tão de Sant’Ana e mantém atual-
mente. Ele acredita que o clube é 
o principal do Rio Grande do Norte 
e diz que o apoio da torcida será es-
sencial nessa retomada.

“Assim como o Bahia tinha jei-
to o ABC também tem. Ambos são 

clubes de massa. Acredito que a 
transformação do clube passa pelo 
mesmo motivo que o Bahia tam-
bém passou, pela força popular. 
O ABC é o principal clube do RN 
e precisa que a Frasqueira esteja 
representada dentro da rotina do 
time.

Marcelo Sant’Ana esteve à 
frente da presidência do Bahia de 
2015 até o final de 2017.

Marcelo Sant'Ana ao lado de Suassuna (presidente do ABC) e seu sócio Marcelo Barros

ABC apresenta ex-presidente 
do Bahia para prestar consultoria
Marcelo Sant'Ana trabalhará no Alvinegro para tentar profissionalizar o 
clube; inicialmente, contrato é de seis meses, podendo ainda ser renovado

Reforço

Luciano Marcos / ABC FC

INFORMATIVO
SEMANAL

Médicos�da�Estratégia�de�Saúde�da�
Família�(ESF)�de�Natal�estão�sem�
receber�a�gratificação�da�atividade�
desde�que�assumiram�o�trabalho,�no�
mês�de�abril,�e�sem�perspectiva�de�
pagamento�por�parte�da�prefeitura.�A�
maioria�dos�médicos�que�fazem�parte�
da�ESF�é�oriunda�do�Programa�Mais�
Médicos,�e�assumiram�a�atividade�
após�serem�convocados�por�concurso�
público.�Os�médicos�estão�com�uma�
perda�de�70%�da�remuneração,�com�
relação�ao�que�recebiam�no�Mais�
Médicos.�A�perda�salarial�inicial�é�de�

30%,�mas�sem�o�repasse�da�
gratificação�a�situação�se�agrava.�

A�categoria�denuncia�ainda�que�a�
prefeitura�vai�contratar�novos�médicos�
para�onze�unidades�de�saúde�através�
de�cooperativa,�pagando�quatro�vezes�
mais�a�remuneração�que�é�devida�ao�
médico�concursado.�
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saúde�do�município�e�por�via�
judicial.Caso�os�pagamentos�não�
sejam�regularizados,�será�realizada�
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2º�Fórum�de�Atualização�
Médica�do�RN

Sindicato�dos�Médicos�(Sinmed)�e�
Associação�Médica�do�RN�promovem�
o�2º�Fórum�de�atualização�médica�do�
RN,�nos�dias�11�e�12�de�outubro�de�
2019.

Serão�discutidos�temas�importantes�
da�prática�médica,�entre�eles�
acupuntura�médica,�alergia,�
depressão,�diabetes,�humanização�da�
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Os�médicos�sócios�e�adimplentes�
com�a�AMRN�e�com�o�SINMED�RN�são�
isentos�da�taxa�de�inscrição.�Então,�
aproveite�este�importante�momento�
para�se�atualizar�sobre�temáticas�
relevantes�da�profissão.

www.atualeventos.com
Inscrições�abertas

sindicatodosmedicos.rn @sinmed.rn
@sinmedrn (84)�98701�3795

população�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãoPrefeitura�não�paga
remuneração�dos
médicos�há�seis�meses

vocêé

Conheça�os�benefícios
exclusivos�para�os�médicos�filiados.

SER�+�VOCÊ�
É�PENSAR�BENEFÍCIOS�
PARA�ANTES�E�DEPOIS�

DO�PLANTÃO.

Debatendo�os�avanços�da�medicina�
presentes�hoje��nas�grandes�referências�

no�campo�da�saúde�no�Brasil,
os�hospitais�Oswaldo�Cruz,�

Albert�Einstein�e�o�Sírio-Libanês.MEDICINA
O��F�U�T�U�R�O���D�A

11�DE�OUTUBRO���19H

Rafaela�Pinheiro�(Patologista�do�Hospital�Alemão�Oswaldo�Cruz)
Guilherme�Namur�(Médico�Cirurgião�Digestivo�do�Hospital�Sírio�Libanês�
e�Hospital�Israelita�Albert�Einstein)

Palestrantes:� www.unp.br/eventos
Inscrições�gratuitas
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Dani Cruz lança projeto de imersão criativa

Rambo: Até o Fim

A cantora Dani Cruz estará lançan-
do, no dia 26 de setembro, o projeto 
“Compor: imersão criativa”. Ela fez um 
processo de imersão de três dias com 
os músicos Mônica Michelly, Silvia 
Calixto e Eduardo Taufic - no Sítio 
Morgado, em São José de Mipibu/RN 
- com o intuito de desacelerar e des-
conectar da rotina atribulada em que 
estamos imersos, e criar composições 
coletivas, gerando um novo produto 
cultural, o seu primeiro EP.

Esse formato inédito proporcio-
nou um ambiente no qual a arte, a 
experiência e referências musicais 

de cada um agregou inovações ao 
EP, trazendo variadas linguagens 
que agregaram ao produto final. As 
músicas surgiram de processos criati-
vos distintos e trazem várias facetas, 
mas que conversam entre si e com o 
trabalho já feito pela cantora.

“O processo foi um presente pra 
mim, que estava um tanto ansiosa 
para entender como seria a experiên-
cia de compor numa imersão e no en-
contro com três músicos cuja parceria 
ainda era muito recente”, declarou. A 
estreia do EP será na Mahalila Café & 
Livros, em Lagoa Nova, às 19h30.

O tempo passou para Rambo 
(Sylvester Stallone). Agora ele 
vive recluso e trabalha em um 
rancho que fica na fronteira entre 
os EUA e o México. Sua vida an-
tiga marcada por lutas violentas, 

mas quase sempre vitoriosas, 
ficou no passado. Mas quando a 
filha de um amigo é sequestrada, 
ele não consegue controlar seu 
ímpeto por justiça e enfrenta um 
perigoso cartel mexicana.
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Um estudo publicado na 
última quarta-feira, 18, no 
periódico Science Advances 
especula que a poeira gera-
da pela destruição de um gi-
gantesco asteroide pode ter 
sido a responsável por cau-
sar o resfriamento do pla-
neta e gerar uma explosão 
na biodiversidade marinha, 
468 milhões de anos atrás.

A equipe de persquisado-
res, liderada por Birger Sch-
mitz, professor de geologia 
da Universidade de Lund, 
na Suécia, estima que o as-
teroide, batizado de “Corpo 
L Condrita Original”, tinha 
160 Km de largura e ficava 
na órbita de Marte.

Sua destruição causou 
uma chuva de poeira e mi-
crometeoritos que chegou à 
nossa atmosfera e pode ter 
filtrado a luz do sol, reduzin-
do sua intensidade. Isso re-
duziu a temperatura global, 
que por sua vez estimulou a 
formação de gelo nos pólos, 
reduzindo o nível do mar.

Como esta mudança foi 
gradual (ao contrário do 
impacto de Chicxulub, que 
causou a extinção dos dinos-
sauros) a vida na terra teve 
tempo de se adaptar a novos 
nichos ecológicos, causando 
o Grande Evento de Biodi-
versificação do Ordovinciano 
(GEBO), quando o número 
de famílias de invertebrados 
marinhos triplicou.

A destruição do Corpo 
L Condrita Original está 
registrada em fósseis do pe-
ríodo, ricos em micrometeo-
ritos que apontam para uma 
origem comum. Segundo os 
pesquisadores, o evento cau-
sou um aumento de mais de 
1.000 vezes na quantidade 
de poeira espacial chegando 
à Terra.

Outro fator que pode ter 
contribuído para a GEBO 
teria sido a grande quanti-
dade de ferro trazida à at-
mosfera pela poeira e micro-
meteoritos, que teria agido 
como “fertilizante”.

Poeira de 
asteroides poderia 
resfriar o planeta, 
dizem cientistas

Análises

Cientistas estão estudando as peças

Divulgação
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

COMARCA DE SÃO PAULO DO POTENGI - OFÍCIO ÚNICO DE SÃO PEDRO-RN
Registro Civil, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Registro de Imóveis

CNPJ: 08.563.645/0001-44
Bel. ISADORA NUNES DE MIRANDA COLLIER DUTRA       Bel. SAMUEL CABRAL DUTRA DE MORAIS        
                        Tabeliã/ Registradora                                                               Substituto 
________________________________________________________________________________

EDITAL (ART. 1.071 do CPC) – PRAZO 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE SÃO PEDRO/RN. A Dra. 
ISADORA NUNES DE MIRANDA COLLIER DUTRA, Oficiala/Registradora Titular do Ofício Único 
de São Pedro, Comarca São Paulo do Potengi/RN, na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos 
o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS TERCEIROS 
INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, 
SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa peran-
te esse Cartório pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por ARNALDO NOGUEIRA DE 
ARAUJO e MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA (PROCESSO nº 05/2019), referente a 1 
(um) imóvel denominado Sítio Fazenda Nova,lacalizado neste município de São Pedro-RN,  constante 
de “uma parte de terra medindo 0,1956ha (conforme memorial descritivo), confrontando ao Norte com 
imóvel José Sebastião da Silva, ao Sul com Damião Nogueira de Araujo, Joana Sabino de Araujo e Ale-
xsandra Marques dos Santos, ao Leste com herdeiros de Cicero Braz de Brito, e ao Oeste com estrada 
vicinal, estando o imóvel devidamente caracterizado pela Planta e Memorial Descritivo constante dos 
autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente EDITAL. ADVERTÊNCIA: Não havendo 
manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados.
São Pedro-RN, 03 de setembro de 2019.

Isadora Nunes de Miranda Collier Dutra
Oficiala de Registro de Imóveis de São Pedro/RN

1º LEILÃO: 01/10/2019  - 10:25h       -        2º LEILÃO: 03/10/2019  - 10:25h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fi duciário abaixo 
qualifi cado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 
Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 802, do “Residencial 
Inêz Fernandes”, situado à Avenida Nascimento de Castro, 1050, no Bairro de Dix-Sept Rosado na capital de Natal/RN (CEP: 
59052-300), construção do tipo 2, composto de estar/jantar com varanda, circulação com banheiro social, dois dormitórios, 
suíte master com dormitório, banheiro  e closet e cozinha americana, com 154,96m² de área real (88,12m² privativa + 22,56m² 
de garagem + 44,28m² comum) abrangendo a fração ideal de 4273,7331/35.2000 do terreno medindo 3.520,00m²/ Carta de 
Aforamento nº 31.425 (registrada no livro subúrbio 118, fl s. 250, proc. 53.458/2002 da SPF/PMN) expedida pela SEMURB da 
Prefeitura Municipal de Natal em 04.06.2002 (IPTU nº 4.022.0018.01.0455.0056.0 – sequencial nº 92398868), com direito ao 
uso de 02 vagas de garagem nºs 10 e 11 localizadas no pavimento subsolo. Imóvel objeto da Matrícula nº 62.750 do Registro 
de Imóveis da 2ª Circunscrição de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 
30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/10/2019, às 10:25 horas, e 2º Leilão 
dia 03/10/2019, às 10:25 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo 
Horizonte/MG. DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): KARINA PEREZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, corretora de imóveis, 
solteira, nascida em 29/05/1995, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 06618387763, expedida pelo DETRAN/
RN em 13/05/2016, e inscrita no CPF/MF sob o nº 111.789.644-77, residente(s) e domiciliado(s) à Rua Lino Teixeira, nº 23 A, 
Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59070-510. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 
PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento 
integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta do comitente 
vendedor a ser indicada pela leiloeira, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução 
será resgatado pelo arrematante. DOS VALORES: 1º leilão: R$ 403.022,20 (Quatrocentos e três mil e vinte e dois reais e 
vinte centavos), 2º leilão: R$ 320.099,91 (Trezentos e vinte mil, noventa e nove reais e noventa e um centavos), calcu-
lados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente 
data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DA LEILOEIRA: Caberá ao arrematante, o pagamento da 
comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação 
se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) 
será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito 
de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo 
online, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedên-
cia de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante 
legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 
9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput 
e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documental-
mente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação 
são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de 
metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, 
o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem 
alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. 
Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, 
foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais 
encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação 
são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a 
comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente 
vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efe-
tuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão da leiloeira, conforme 
edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão da Leiloeira, no prazo de até 24 (vinte e qua-
tro) horas contadas da arrematação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) 
obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida a Leiloeira (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo 
a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso 
das despesas incorridas por este. Poderá a Leiloeira emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o 
a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, fi cará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas 
as condições estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro 
de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloei-
ro Ofi cial. Maiores informações: (31)33604030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 17/09/2019. 

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue
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ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL
A CAMPO DOS VENTOS I ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ: 10.797.890/0001-68, torna 
público que firmou com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA, COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão 
Vegetal através da Autorização de Supressão de Vegetação nº 20249201908674, com prazo de 
validade até 12/08/2020, em favor do empreendimento de geração de energia eólica, localizado 
na zona rural do município de João Câmara/RN.

Alberto dos Santos Lopes
Diretor de Engenharia e Obras

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL
A CAMPO DOS VENTOS II ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ: 10.797.889/0001-33, torna 
público que firmou com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA, COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão 
Vegetal através da Autorização de Supressão de Vegetação nº 20249201908746, com prazo de 
validade até 12/08/2020, em favor do empreendimento de geração de energia eólica, localizado 
na zona rural do município de João Câmara/RN.

Alberto dos Santos Lopes
Diretor de Engenharia e Obras

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 lote, Processo 
Licitatório Nº. 073/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. A sessão pública dar-se-á no 
dia 07/10/2019 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, 
19/09/2019. Pregoeiro/PMM.
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

HORÓSCOPO

Mesmo estando com a razão, pegue 
leve nas discussões no seu serviço. 
Se estiver num relacionamento firme, 
encare com leveza e bom humor as 
manias do seu par. Sensualidade na 
cama!

Seu serviço será elogiado e esse 
reconhecimento poderá chegar aos 
ouvidos de pessoas importantes. 
A dois, vai sentir que o lance cria 
raízes e ganha mais qualidade. 

Se estiver pensando em chutar o pau 
da barraca e largar o emprego, procure 
uma nova colocação antes. Na união, 
invista nas conversas e valorize o tempo 
em que estão juntos. 

Energia redobrada para o serviço. 
A Lua favorece a resolução de 
problemas. Se conhecer alguém 
que te faça suspirar, é grande a 
possibilidade de esse contato virar 
compromisso, mas vá com calma. 

Dia de muita inspiração para 
quem trabalha com comunicação, 
administração, marketing ou 
transações imobiliárias. Caso já 
tenha um amor, o momento será de 
descontração.

O foco do seu trabalho será nas atividades 
em parceria ou para solucionar conflitos 
entre os colegas. Área de vendas também 
está favorecida. Uma pessoa discreta 
deverá balançar seu coração.

Chegou a hora de se posicionar 
como líder nas funções profissionais 
que exerce. Graças à sua segurança 
emocional, saberá se destacar. Chance 
de encontrar sua cara-metade.

Você pode usar todas as ferramentas 
que já possui para fazer seu serviço da 
melhor maneira nesta sexta-feira. Pode 
se interessar por alguém mais jovem 
caso esteja só. 

Poderá fazer planos para sua 
carreira e até considerar a 
possibilidade de trocar de emprego. 
Saúde favorecida. Na paixão, a 
dúvida entre duas pessoas talvez 
atrase uma definição da sua parte.

Momento de reflexão para você 
pensar na vida e nas suas escolhas. 
Não gaste energia em discussões que 
não acrescentam nada. 

Acredite no seu potencial de 
comando e tome as rédeas de sua 
vida profissional. Se já tiver seu 
par, Netuno tornará a relação mais 
romântica, e estar com seu amor 
será um grande prazer.

Sua cabeça estará boa para resolver 
problemas e encontrar soluções 
para dificuldades. Sua atenção deve 
se voltar para a família. Separe um 
tempo para sair e paquerar se estiver 
com solteiro(a).

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Vivi e Camilo combinam suas condições para o casamento. Maria da Paz tenta acalmar Marlene 
e Evelina diante da proposta de Antero. Jô discute com Kim. Marlene decide cuidar de Antero na 
esperança de que ele recupere sua memória. Téo hesita em armar novamente para Jô e Agno sugere 
um novo plano. Jô aceita investir em um negócio de alto risco. Vivi mente para Chiclete e termina o 
relacionamento com o rapaz. Márcio desconfia de Kim ao encontrar uma camisa de outro homem em 
sua casa. Agno tenta se aproximar de Leandro. Vivi e Chiclete sofrem com a separação. 

A DONA DO PEDAÇO

Rania e Fairouz se emocionam ao ver Dalila com Soraia. Davi aparece no sonho de Eva e 
Cibele. Mamede pede que Ali e Sara levem seus filhos para conhecer sua casa no Oriente 
Médio. Rania se preocupa com um comentário feito por Dalila. Rania confirma a gravidez de 
Santinha e a convence a falar com Fauze. Marie e Letícia ajudam Helena a se arrumar para 
seu casamento. Youssef mente para Maurício a fim de conseguir informações sobre Dalila. 
Hussein e Helena se casam. Youssef avisa a Dalila sobre o plano de fuga. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Eric conta a Paloma que emprestou dinheiro para Alberto comprar a Editora com a 
promessa de que viraria sócio e teria seu livro publicado. Paloma fica surpresa ao saber 
que Alberto não cumpriu as promessas. Eric convida Paloma para ser sua secretária 
particular. Marcos convence Jesse Júnior a ir à Bienal. Ramon estranha o convite de 
emprego de Eric para Paloma. 

O clipe de “Lindão” é lançado oficialmente. Débora, Nadine e Roger arquitetam um plano 
para desviar dinheiro do CLP. Pendleton conta que foi o responsável por soltar Waldisney, 
e pede alguns favores em troca. Luisa aceita a oferta de emprego de Durval e passa 
a cuidar das finanças da padaria. Os desenvolvedores da “Escola dos Sonhos” são 
convidados para acompanhar o andamento do projeto na O11O. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Biobra – Empreendimentos Imobiliários Ltda, 15.227.821/0001-32, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença Prévia para a CONDOMÍNIO DE LOTES, localizado na BR 101 km 3, 
em Touros/RN. 

Biobra - Investimentos Agropecuários Ltda

LICENÇA AMBIENTAL

CUNHA E FILHO LTDA, CNPJ Nº 17.476.676/0001-59, torna público, conforme resolução 
do CONAMA nº 237/97, que requereu à SEMURB em 05/09/2018, através do processo 
Administrativo nº 033181/2019-81, a Licença Ambiental para demolição de um prédio re-
sidencial, com área construída de 209,00m2, localizado na Av. Praia de Búzios nº 8995, 
Ponta Negra, Natal (RN), ficando estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para solicitação 
de quaisquer esclarecimentos.

LICENÇA AMBIENTAL

CUNHA E FILHO LTDA, CNPJ Nº 17.476.676/0001-59, torna público, conforme resolução 
do CONAMA nº 237/97, que requereu à SEMURB em 05/09/2018, através do processo 
Administrativo nº 033182/2019-25, a Licença Simplificada para a construção de um prédio 
não residencial, com área construída de 499,80m2, localizado na Av. Praia de Búzios nº 
8995, Ponta Negra, Natal (RN), ficando estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para soli-
citação de quaisquer esclarecimentos.

SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DE NATUREZA CRIMINAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DE NATUREZA CRIMINAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, por meio da Comissão Eleitoral, constituída na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 16 
de Agosto de 2019, torna público o presente edital de convocação para inscrição das chapas que concor-
rerão às eleições para direção deste sindicato, gestão 2020-2022, em conformidade com o seu estatuto 
social e as seguintes disposições:
Art.1 - O processo Eleitoral obedecerá ao estatuto, respeitando as normas aqui descritas. 
Art.2 - Pode se candidatar qualquer membro do sindicato que esteja apto a ser votado conforme lista previa-
mente divulgada pela Direção.
I -  O pedido de inscrição poderá ser feita por qualquer um dos integrantes da chapa até do dia 05 de Outubro 
de 2019 e deverá ser encaminhado a qualquer um dos membros da Comissão Eleitoral, nos devidos locais de 
inscrição, que poderão ser consultados no site eleicoessindperitos.web.app.
II – O pedido de inscrição deverá ser entregue por escrito, em duas vias, cuja contrafé constará recibo com 
data e assinatura do recebedor.
III - No requerimento de inscrição deverá constar a denominação da chapa, nome completo e CPF dos candi-
datos, inclusive para o conselho fiscal e suplentes, com assinatura de todos os inscritos. 
Art. 3 - A Comissão Eleitoral terá 5 (cinco) dias, contados do recebimento do requerimento de inscrição, para 
se pronunciar sobre o registro da chapa, dando ciência pessoal a pelo menos um dos integrantes da chapa.
Art. 4 – Indeferida a inscrição da chapa, a interposição de recurso deverá ser apresentada em até 5 (cinco) 
dias contados da data de ciência da decisão indeferiu o registro.
Art. 5 - Elidida a causa do indeferimento em até 5 (cinco) dias após a data final estabelecida para os registros 
das chapas, será processado normalmente o respectivo registro.
Parágrafo Único - Persistindo a causa do indeferimento, caberá recurso à Assembleia Geral que decidirá sobre 
a matéria em 10 (dez) dias úteis contados da data da sua apresentação.
Art. 6 – A eleição ocorrerá no dia 13 de Novembro de 2019.
Art. 7 – Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, desde que tenham 
votado pelo menos metade dos sindicalizados em gozo dos seus direitos sociais.
I – Em caso de empate no primeiro lugar, haverá nova eleição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, concorrendo 
a nova eleição somente as chapas em questão.
II – Em caso de fraude comprovada, a mesa apuradora dará por anulada a referida eleição, marcando-se outra 
eleição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, concorrendo a nova eleição todas as chapas anteriormente inscritas, 
à exceção da chapa beneficiada pela fraude, sem comprovado seu envolvimento.
III – A apuração dos votos se dará logo após o término da votação
Art. 8 – A mesa apuradora será coordenada pela Comissão Eleitoral.
Art. 9 – A posse da nova diretoria ocorrerá até 31 de Dezembro de 2019 e o mandato terá duração de 3 (três) 
anos, conforme disposto no Estatuto Social.
Art. 10 – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral.

Natal/RN, 20 de Setembro de 2019

DIOGO CIRNE NUNES                     
Presidente da Comissão Eleitoral

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL
A CAMPO DOS VENTOS III ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ: 10.797.891/0001-02, torna 
público que firmou com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA, COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão 
Vegetal através da Autorização de Supressão de Vegetação nº 20249201908750, com prazo de 
validade até 10/09/2020, em favor do empreendimento de geração de energia eólica, localizado 
na zona rural dos municípios de Parazinho e João Câmara/RN.

Alberto dos Santos Lopes
Diretor de Engenharia e Obras 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL
A CAMPO DOS VENTOS V ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ: 10.797.888/0001-99, torna 
público que firmou com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA, COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão 
Vegetal através da Autorização de Supressão de Vegetação nº 20249201908752, com prazo de 
validade até 10/09/2020, em favor do empreendimento de geração de energia eólica, localizado 
na zona rural do município de Parazinho/RN.

Alberto dos Santos Lopes
Diretor de Engenharia e Obras

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. 074/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXAMES CARDIOLÓGICO E VASCULAR. A sessão pública dar-se-á no dia 08/10/2019 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, 19/09/2019. Pregoeiro/PMM.
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R$ 14,89

Piso Cerbras
Carajás 
46x46cm
Cód. 59041

UND. R$ 14,89

Piso Cerbras
Dunas 
Bege 
46x46cm
Cód. 52623

UND.R$ 14,89

Piso Cerbras
Ondina 
46x46cm
Cód. 59032

UND.

R$ 14,89

Piso Cerbras
Búzios 
46x46cm
Cód. 52656

UND.

R$ 14,89

Piso Cerbras
Araxá 
Bege 
46x46cm
Cód. 52622

UND.

R$ 14,89

Piso Cerbras
Neve 
46x46cm
Cód. 59049

UND. R$ 14,89

Piso Cerbras
Manaus 
Bege 
46x46cm
Cód. 59046

UND. R$ 14,89

Piso Cerbras
Firenze 
Marfi m 
57x57cm
Cód. 57272

UND.

R$ 82,40
R$ 65,90

R$ 82,40
R$ 57,90

Porcelanato Polido Cerbras
Olimpo 50x100cm
Cód. 60586

Porcelanato Cerbras
Olimpo Matte 51x101cm
Cód. 60594

Porcelanato Polido Cerbras
Zeus 50x100cm
Cód. 60588

Porcelanato Polido Cerbras
Argos 61x61cm
Cód. 57415

UND. UND.

UND. UND.

PISOS

PORCELANATOS

Válido de 18 a 21/09 de 2019 ou enquanto durar o estoque, nas lojas de Natal e Parnamirim.

Mais informações, acesse: 
www.redeaconstrutora.com.br

LOJA

Natal - Alecrim
Av. Presidente Bandeira, 828
Alecrim
Tel. (84) 2226-5100

LOJA

Parnamirim
Av. Piloto Pereira Tim, 242
Centro (BR 101)
Tel. (84) 3272-6888

        (84) 98826-4787 ACEITAMOS OS CARTÕES

aconstrutora redeaconstrutora


