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Os três desembargadores da Oitava Turma do Tri-
bunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) – a segun-
da instância da Operação Lava Jato – condenaram por 
unanimidade nesta quarta-feira, 27, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro no processo do sítio de Atibaia. A pena do petista 
foi aumentada de 12 anos para 17 anos e um mês de pri-
são, em regime fechado.

É a segunda sentença em segundo grau de Lula nos 
processos da Lava Jato, em Curitiba, origem do escândalo 
Petrobrás. Em janeiro de 2018, o TRF-4 condenou o ex-
-presidente a 12 anos de prisão no processo do tríplex do 
Guarujá (SP) e determinou a prisão do petista para início 
do cumprimento provisório da pena, assim que esgotado 
os recursos no tribunal. A pena foi depois reduzida para 9 
anos, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Lula foi detido em abril de 2018, após condenação do 
TRF-4 no caso tríplex. Ele foi solto no último dia 8, após 
o Supremo Tribunal Federal (STF) rever, um dia antes, 
seu entendimento de 2016 sobre a legalidade da execução 
provisória da pena, após julgamento final em segunda 
instância. Desta vez, com a nova condenação, Lula não 
poderá ser detido, antes do trânsito em julgado da ação. 
O ex-presidente poderá recorrer ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) em liberdade.

“A responsabilidade do ex-presidente Lula é bastante 
elevada. Ocupava o grau de máximo dirigente da nação 
brasileira”, registrou o desembargador Gebran Neto, em 
seu voto. “Havia a expectativa que se comportasse em 
conformidade com o Direito e que coibisse ilicitudes. Ao 
revés disso, o que se verifica, nesses casos, é uma partici-
pação e uma responsabilização pela pratica dos diversos 
atos de corrupção”, continuou o relator do processo.

O petista foi sentenciado em fevereiro pela 13.ª Vara Fe-
deral em Curitiba por supostamente receber R$ 1 milhão 
em propinas via reformas do sítio de Atibaia, que está em 
nome de Fernando Bittar, filho do amigo de Lula e ex-pre-
feito de Campinas, Jacó Bittar. Na terça-feira, 26, o TRF-4 
julgou os recursos dos réus – tecnicamente chamados de 
apelação criminal.

A Lava Jato apontou que o sítio passou por três refor-
mas: uma sob comando do pecuarista José Carlos Bumlai, 
no valor de R$ 150 mil, outra da Odebrecht, de R$ 700 mil, 
e uma terceira reforma na cozinha, pela OAS, de R$ 170 
mil. Total de R$ 1,02 milhão gastos pelos acusados. Os pa-
gamentos tiveram relação com negócios na Petrobrás e os 
caixas de propinas acertados entre as empreiteiras e o PT, 
segundo denunciou o Ministério Público Federal.
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Não falta à história 
contemporânea exemplos 
heroicos de greves para se 

obter o cumprimento de direitos 
fundamentais, numa época em que 
operários morriam de exaustão 
após cumprirem uma jornada 
superior a 15 horas ou sob o 
efeito de condições insalubres de 
trabalho.

No passado mais remoto, 
quando o trabalho escravo era legal 
e fazia parte dos usos e costumes, 
nem se fale.

Mas, desde que algumas 
conquistas foram pacificadas e 
incorporadas à civilização, não 
é justo e nem compreensível que 
alguns movimentos grevistas 
devam ser interpretados à luz do 
heroísmo épico de outrora.

Um bom exemplo disso foi a 
greve dos caminhoneiros, no ano 
passado, que subtraiu bilhões 
de reais em dinheiro circulante 
no País e, a despeito disso, foi 
fervorosamente apoiada por 
expressiva parcela da população, 
que teve de pagar o pato.

Outras tantas greves se 
instalaram preferencialmente 
no setor público, que, tendo o 
Estado como patrão, da mesma e 
curiosa maneira, vem dividindo 
os prejuízos decorrentes de suas 
paralisações com a sociedade, o que 
não deveria acontecer.

Toda a vez que um policial, 
seja ele militar ou civil, ou um 
professor, seja ele da rede estadual 
ou municipal, entre outras tantas 
categorias, resolve cruzar os braços, 
milhões de brasileiros sem os 
mesmos direitos desses pagam e 
pagam caro.

O problema fica pior quando 
setores altamente privilegiados 
deste Estado, nas mais diferentes 
esferas, aderem a este recurso 
legítimo da democracia, mas 
moralmente incompleto quando se 
trata de um país mergulhado nas 
desigualdades sociais do Brasil.

Se, um dia, mineiros chilenos 
lá do século 19 morreram para 
conquistar uma proteção para 
os pés, e demoraram anos nessa 
luta até conseguirem, não se 
pode dizer a mesma coisa de 
alguns estamentos estatais da 
atualidade.

Alguns deles, bem mais 
privilegiados do que os outros, 
conservam discursos sindicais 
agressivos quando, no fim das 
contas, o que estão em jogo são seus 
privilégios. E, quando se pensa 
nessa gente como funcionalismo, 
a última preocupação são com os 
servidores mais humildes e suas 
necessidades básicas.

Não. Trata-se, sim, de lutas 
setoriais no conhecido território do 
quem pode mais chora menos.

Quem pode mais

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

DESCARTADO
A deputada estadual Eudiane 

Macedo (Republicanos) descarta a 
possibilidade de ser candidata em 
2020 à Prefeitura do Natal. Ela diz 
que, apesar de esse ser o desejo do 
partido, ela não tem a pretensão de 
concorrer à sucessão de Álvaro Dias.

ATÉ O FIM
Em entrevista ontem ao 

programa Agora News, da rádio 
Agora FM (97,9), a parlamentar 
afirmou que quer cumprir os quatro 
anos do mandato de deputada para 
o qual ela foi eleita. “Eu tenho 
responsabilidade com nosso Estado”, 
declarou.

IPTU EM ALTA I
A Prefeitura do Natal vai 

continuar revisando o valor 
venal de imóveis, que serve de 
referência para o cálculo do 
IPTU. Com isso, contribuintes 
que têm imóveis com avaliação 
desatualizada podem aguardar 
uma revisão no imposto para o 
ano que vem. Esse processo de 
revisão dos imóveis vai durar 
até que se chegue a um “ponto 
de equilíbrio”, diz o secretário de 

A Executiva Nacional do PSL decidiu pela suspensão de 
14 deputados da legenda que são alvos de processo no 
Conselho de Ética do partido. O deputado Eduardo 

Bolsonaro (SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, é quem 
recebeu a maior punição e pode ser suspenso das atividades 
partidárias por um ano. No total, 14 deputados tiveram os 
pedidos de suspensão aceitos e quatro foram advertidos. O 
deputado potiguar General Girão está entre os alvos e recebeu 
suspensão de três meses. A decisão, contudo, não tem efeito 
imediato e precisa ser referendada pelo Diretório Nacional da 
legenda, que se reúne na semana que vem. 

Suspensão para Girão
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Tributação, Ludenilson Lopes.

IPTU EM ALTA II
Segundo o secretário, durante 

muito tempo não houve revisão no 
valor dos imóveis. Por causa disso, 
alguns contribuintes tem pagado menos 
imposto do que deveriam.

DPVAT
A Rede Sustentabilidade acionou 

o Supremo Tribunal Federal (STF) 
para suspender a medida provisória 
do governo Jair Bolsonaro que 
dá fim ao Seguro DPVAT. A 
sigla afirma que o Planalto não 

apresentou argumentos suficientes 
para justificar a medida, que pode 
ter sofrido com “potencial desvio 
de finalidade” ao ser utilizada para 
atingir um desafeto do presidente, o 
presidente do PSL, Luciano Bivar.

PÊSAMES
Morreu ontem, um dia depois de 

completar 90 anos, José Taveira, pai 
do prefeito de Parnamirim, Rosano 
Taveira. As informações sobre 
velório e sepultamento não haviam 
sido divulgadas até o fechamento 
desta edição. A Coluna manifesta 
solidariedade à família.

TRF-4 aumenta pena de 
Lula no caso de Atibaia

Corrupção

É a segunda sentença em segundo grau
de Lula na Lava Jato, mas ele seguirá solto

Ex-presidente foi solto no dia 8 após STF mudar regra sobre 2ª instância

Ricardo Stuckert / Instituto Lula
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, deverá 
apresentar na próxima semana 
um projeto para reformar o regime 
próprio de previdência do Estado, 
ao qual estão vinculados os servi-
dores públicos. O texto, que ainda 
está sendo discutido com servido-
res e terá o esboço final definido 
pela governadora, deverá prever 
reajuste da alíquota previdenci-
ária, aumento da idade mínima 
para aposentadoria e mudanças 
nas regras de pensão.

O governo estadual trabalha 
para terminar o projeto na próxi-
ma semana. No entanto, antes de 
serem encaminhadas para análi-
se da Assembleia Legislativa, as 
propostas de mudanças do siste-
ma previdenciário serão apresen-
tadas para os servidores públicos 
estaduais, o que pode alterar a 
redação.

De acordo com o controlador-
-geral do Estado, Pedro Lopes, as 
sugestões também serão apresen-
tadas ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público Estadual e ao 
Tribunal de Contas. “A ideia é que 
haja diálogo antes do envio. Va-

mos buscar o consenso para que o 
projeto possa tramitar com celeri-
dade no Legislativo”, disse, duran-
te entrevista nesta quarta-feira, 
27, ao programa Manhã Agora, na 
rádio Agora FM (97,9).

A proposta de reforma da Pre-
vidência do Estado, segundo Pe-
dro Lopes, vai trazer um reajuste 
na alíquota de contribuição dos 
servidores. Hoje, os contracheques 
dos funcionários públicos estadu-
ais têm desconto de até 11% sobre 
o salário bruto para a seguridade 
social. Não se sabe que alíquota 
será sugerida pelo governo, mas 
é provável que ela suba para até 
14% (teto salarial), seguindo o que 
ficou definido na reforma do regi-
me geral, promulgada pelo Con-
gresso Nacional este mês.

“O governo está obrigado a fa-
zer este aumento, uma vez que as 
alíquotas dos governos estaduais 
e municipais não podem ser me-
nores que a do governo federal”, 
explicou Pedro Lopes. 

Outra mudança prevista, se-
gundo o controlador-geral do Es-
tado, está relacionada com a idade 
mínima exigida para a aposentado-

ria. Atualmente, de acordo com a 
Constituição Estadual, os homens 
se aposentam aos 65 anos e as mu-
lheres, aos 60 anos. Além disso, o 
governo estadual estuda alterar as 
regras de pensão para os depen-
dentes servidores estaduais.

Segundo o controlador-geral 
do Estado, a reforma será menos 
“dura” para os servidores do que 
a aprovada pelo Congresso Na-
cional. Exemplo disso é que está 
descartada pelo governo qualquer 
proposta para criar alíquotas 
extraordinárias. A reforma da 
Previdência geral aprovada pelo 
Congresso prevê que a alíquota 
de contribuição pode ser maior 
quando o regime estiver em situ-
ação de déficit atuarial, caso do 
regime próprio do RN. Também 
fica autorizada, segundo decidiu o 
Congresso, cobrança sobre a renda 
dos inativos.

“Não será colocada a alíquo-
ta extraordinária no caso do Rio 
Grande do Norte. O aumento da 
alíquota já será um sacrifício pa-
ra o servidor, e impor esta extra-
ordinária iria penalizá-los ainda 
mais”, encerra.

Proposta de Fátima para Previdência deve 
ter novas regras de pensão e idade mínima
Controlador-geral do Estado, Pedro Lopes antecipou nesta quarta-feira que esboço do projeto deverá ser apresentado na 
semana que vem pela governadora Fátima Bezerra. Alíquota de contribuição deverá subir para ao menos 14%, ele afirmou

Reforma

Governadora do RN, Fátima Bezerra, deverá apresentar projeto na semana que vem

José Aldenir / Agora RN

Servidores lotados na Secreta-
ria de Saúde de Natal aprovaram 
nesta terça-feira, 27, um indicativo 
de greve para a próxima segunda-
-feira, 2. A paralisação, que será 
por tempo indeterminado, deverá 
resultar na suspensão de serviços 
de atenção básica. Já nas unidades  
de urgência e emergência, com fun-

cionamento 24h por dia, como as 
Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs), hospitais e maternidades, 
o atendimento deverá ser parcial.

A assembleia que aprovou a 
greve foi realizada na sede do Sin-
dicato dos Servidores de Saúde do 
Rio Grande do Norte (Sindsaúde).

A categoria justifica que a 

Prefeitura do Natal se nega a re-
ceber os representantes sindicais, 
a aplicar a Lei da Data-Base e a 
implementar o pagamento de gra-
tificações para servidores recém-
-contratados.

A primeira atividade da greve 
está marcada para segunda-feira, 
2, a partir das 9h da manhã, quan-

do servidores pretendem realizar 
uma manifestação em frente à 
UPA de Cidade da Esperança, na 
zona Oeste de Natal.

Com a paralisação a partir do 
dia 2, os servidores em geral se 
unem aos médicos, que já estão em 
greve desde a semana passada, pe-
los mesmos motivos.

Nesta semana, como parte 
das atividades da greve, médicos 
fizeram uma inspeção na UPA da 
Esperança. Os profissionais en-
contraram detectaram que, entre 
os problemas, uma máquina que 
realiza exames bioquímicos está 
quebrada. Além disso, faltam me-
dicamentos simples como dipirona.

Servidores da saúde aprovam indicativo de greve para segunda
Paralisação

O governo está obrigado 
a fazer este aumento (de 
alíquota), uma vez que 
as alíquotas dos governos 
estaduais e municipais não 
podem ser menores que a 
do governo federal”

Pedro Lopes
controlador-geral do Estado, 
sobre reforma da Previdência 
para regime próprio do RN

“
José Aldenir / Agora RN

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Natal, vereador Paulinho 
Freire (PSDB), assumiu tempora-
riamente o comando da Prefeitura 
do Natal nesta quarta-feira, 27. Ele 
fica no cargo até o dia 4 de dezembro.

A posse foi motivada por um 
afastamento do prefeito Álvaro 
Dias. O chefe do Executivo pediu 
licença para tratar de assuntos 

particulares e viajou com a família 
para os Estados Unidos.

Esta é a terceira vez que, en-
quanto presidente da Câmara, 
Paulinho Freire assume em exer-
cício a Prefeitura na gestão de Ál-
varo Dias. “O prefeito vai precisar 
se ausentar e, até lá, nós vamos 
dar continuidade ao bom trabalho 
da gestão, para que assim todos 

os serviços continuem a contento”, 
disse Paulinho Freire.

Nesta quinta-feira, 28, já como 
prefeito em exercício, Paulinho  
Freire participará da entrega de 
10 micro-ônibus do Programa de 
Acessibilidade Especial – Porta a 
Porta (Prae). “Também realizare-
mos os despachos administrativos, 
as reuniões com secretariado e visi-

tas as obras”, relatou.
Paulinho Freire assumiu a Pre-

feitura porque Álvaro Dias não tem 
vice-prefeito, já que ele  (Álvaro) as-
sumiu o cargo após renúncia do en-
tão prefeito, Carlos Eduardo Alves, 
em 2018. Enquanto Paulinho esti-
ver no Executivo, a vice-presidente 
da Câmara, vereadora Nina Souza 
(PDT), comandará o Legislativo.

Presidente da Câmara assume Prefeitura do Natal
Temporário

Presidente da Câmara, Paulinho Freire

Marcelo Barroso / CMN
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OFERTAS VÁLIDAS DE 28/11/2019 A 4/12/2019OFERTAS DE DIAS0707

1,69
PCT.

R$

Feijão carioca 
T3 Nolar
Unidade c/ 1kg

Farinha de trigo 
especial Senhorita 
Pacote c/ 1kg

2,29
PCT.

R$

Flocão de 
milho Bomilho
Pacote c/ 500g

0,79
PCT.

R$

Milho-verde 
Predilecta
Unidade c/ 2kg

13,89
UNID.

R$

Molho de 
tomate Primor
Unidade c/ 340g

0,85
UNID.

R$

Filé de tilápia 
congelada Oceani
Pacote c/ 800g

Mortadela de 
frango Perdigão 
Unidade c/ 400g 25,90

PCT.

R$ 2,99
UNID.

R$ 15,89
EMB.

R$Hambúrguer de 
frango Tony
Embalagem c/ 36 
unidades c/ 56g

Bacon manta Seara
Peça

Queijo coalho Biana
Peça

Salsicha hot dog 
congelada Seara 
Pacote c/ 5kg 

16,89
KG

R$

19,89
KG

R$ 29,90
PCT.

R$

Leite fermentado 
Valedourado
Unidade c/ 900ml

5,99
UNID.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES 
E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 
DE IDADE OU MAIS.

Refresco em pó Maratá
Diversos sabores, 
unidade c/ 30g

Água mineral sem 
gás Santa Joana
Unidade c/ 500ml 

0,34
UNID.

R$ 0,38
UNID.

R$ 4,59
GARRAFA

R$

Energético Safadão
Garrafa c/ 2L

Catchup Tambaú 
Unidade c/ 3,4kg

11,89
UNID.

R$Sardinha 88
Diversos sabores, 
unidade c/ 84g 2,69

UNID.

R$

Suco de uva 
integral Alliança
Garrafa c/ 1,5L

8,99
GARRAFA

R$

Azeite extra 
virgem Borges 
Unidade c/ 500ml

10,89
UNID.

R$

Bebida láctea 
Pirakids
Unidade c/ 200ml 0,65

UNID.

R$
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OFERTAS VÁLIDAS DE 28/11/2019 A 4/12/2019OFERTAS DE DIAS0707

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 28 de novembro de 2019 a 4 de dezembro 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

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES 
E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 
DE IDADE OU MAIS.

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

Conjunto de 
panelas Eiril
C/ 5 peças 

12,99
EMB.

R$

79,90
UNID.

R$

Mostarda Etti
Unidade c/ 190g

Biscoito Pit Stop
Diversos sabores, 
unidade c/ 270g3,29

UNID.

R$ 2,69
UNID.

R$

Composto 
alimentar Meu Leite
Pacote c/ 200g

Achocolatado 
Claralate
Unidade c/ 400g

Absorvente Intimus 
C/ abas, embalagem 
c/ 32 unidades Todos os salgadinhos 

e castanhas São Braz
Consulte itens participantes na loja 

antes de efetuar a compra
Creme dental Sorriso
Embalagem c/ 3 
unidades, c/ 180g 

Detergente 
líquido Invicto
Diversas fragâncias, 
unidade c/ 500ml 

Detergente em pó Aliado
Diversas fragâncias, 
unidade c/ 500g 

1,79
PCT.

R$

3,99
UNID.

R$ 6,99
UNID.

R$ 7,75
EMB.

R$

0,89
UNID.

R$

0,95
UNID.

R$

0,89
UNID.

R$

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

3,99
UNID.

R$ 5,99
UNID.

R$

Taça para chopp 
Floripa
Unidade p/ 300ml

Lâmpada Led 
Galaxy
9W E-27, Bivolt

Caixa organizadora 
Agraplast
Capacidade: 55L

Caixa térmica 
Garden
Capacidade: 55L

24,90
UNID.

R$ 49,90
UNID.

R$

3 22
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O s “brigadistas” ligados a ONGs, presos por 
atearem fogo na floresta, negociavam a venda 
de fotos de queimadas à ONG internacional 

WWF antes mesmo de o incêndio ocorrer. Venderam 
40 fotos por R$70 mil, diz a polícia. Fechado negócio, 
ateavam fogo e faziam as fotos para sensibilizar 
doadores. Só o ator Leonardo Dicaprio doou à WWF 
R$2,1 milhões, dos quais R$300 mil acabaram nos 
bolsos da quadrilha, segundo José Humberto Melo, 
delegado da Polícia Civil do Pará.

O delegado admitiu, durante entrevistas, que 

crimes idênticos podem ter sido cometidos em 
outros estados da região amazônica.

A polícia desconfiou da quadrilha ao observar 
que os quatro brigadistas ganharam muito dinheiro 
com os incêndios, e os investigou.

Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça 
revelaram a trama de provocar queimadas para 
ganhar dinheiro no “combate às chamas”.

Os ongueiros também são investigados por 
sonegação: esconderam a maior parte do “cachê” de 
R$300 mil da WWF, segundo o delegado.

ONG pagava por fotos de queimadas antes do fogo

PODER SEM PUDOR

NO LUGAR ERRADO
Então senador do MDB catarinense, Evilásio 

Vieira resolveu fazer solitário comício numa pequena 
cidade de colonização alemã, onde não conhecia 
ninguém. Após o seu discurso, de crítica à ditadura, 
um velhinho, o padre local, pediu a palavra. Ele 
adorou. Mas o padre não esta ali para apoiar sua 
ladainha: “Tudo isso serr mentirra. Goverrno fazerrr 
Mobrral, Trransamazónico, oposiçon non fazerr nada. 
Só falarr. Todos deverr irr dorrmirr.” A pequena 
multidão, obediente, foi embora. Evilásio também.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

FALTOU COMBINAR
A ala conservadora do 

PSDB não gostou de saber 
que o vice Rodrigo Garcia é 
incentivado por João Doria 
a disputar a sucessão do 
governo de São Paulo em 
2022. Eles querem alguém da 
velha-guarda tucana.

DECISÃO ACERTADA
O TRT da 9ª Região 

cassou a triste decisão da 
juíza do Trabalho que proibia 
a transferência para Foz 
do Iguaçu de funcionários 
e aspones de Itaipu que 
estavam no bem-bom da sede 
extinta de Curitiba. Entre 
eles, Janja, a namorada do ex 
e futuro presidiário Lula.

BOLSONARISTA RADICAL
O PSL do Mato Grosso do 

Sul quer botar para correr do 
partido o deputado estadual 
Coronel David, ligado ao 
presidente Jair Bolsonaro. A 

Todo o material foi 
objeto de interceptação 
absolutamente ilícita”

Desembargador João 
Pedro Gebran Neto
sobre as mensagens roubadas da 
Lava Jato

"

Divulgação

alegação é curiosa: o deputado é 
“bolsonarista demais”.

COISA MAIS ESTRANHA
Todos estranham a militância 

do presidente do Senado contra 
a prisão após condenação em 
segunda instância. “Se fosse 
um Renan Calheiros, dava para 

entender”, ironizou um senador 
do PSL.

Atenção nos detalhes
Em dez meses, a ação 

das forças policiais do Rio 
provocaram a morte de 12 
pessoas a mais que 2018 
inteiro. Entretanto, ações 
dessas mesmas forças evitaram 
884 mortes em relação a 2018.

CELULAR TIRA VOTOS
O vício no celular terá 

impacto nas eleições, 
avisa Osmar Bria, mestre 
em Neurolinguística. 
Ao ver parlamentar no 
celular durante a sessão, o 
subconsciente do eleitor invoca 
misto de emoções: raiva e 
decepção.

PENSANDO BEM...
...no ritmo que anda, o 

STF só termina o julgamento 
quando não houver mais dados 
a compartilhar.

Logo ali, Lula será ladrão transitado em julgado
Condenado a mais 17 anos e 1 mês de prisão 

por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-
presidente Lula terá somadas as penas de ambos os 
casos, para definir progressão de regime. Por isso, o 
cálculo do cumprimento de um sexto da pena será 

o total de 25 anos, 11 meses e 10 dias de prisão. 
Lula terá direito a dois recursos protelatórios, mas 
não será admitida produção de provas; a sentença 
está definida. Após os recursos, ele será ladrão de 
dinheiro público transitado em julgado.

AJUDINHA DO STF NÃO COLOU
O TRF-4 descartou a anulação da sentença 

em primeira instância porque não houve 
prejuízos à defesa de Lula, nas alegações 
finais.

RECURSOS PROTELATÓRIOS
Lula tem direito a recurso especial junto 

ao Superior Tribunal de Justiça e recurso 
extraordinário aos amigos do Supremo 
Tribunal Federal.

TRIBUNA NÃO É PALANQUE
Advogados continuam preferindo atacar 

quem investigou e julgou Lula do que tentar 
contestar as provas, aliás, abundantes, contra ele.

Governo cobra urgência em 
projeto que garante salários

Crédito extraordinário

Uma semana depois de o go-
vernador em exercício, Antenor 
Roberto, entregar à Assembleia 
Legislativa um projeto de lei so-
licitando crédito extraordinário 
para que o Estado possa pagar 
despesas de fim de ano, o secre-
tário estadual de Planejamento 
e Finanças, Aldemir Freire, foi à 
Casa nesta quarta-feira, 27, para 
reiterar o pedido de urgência na 
aprovação do projeto. O secretá-
rio alegou que, sem a aprovação, 
o Estado ficará sem dotação or-
çamentária para pagar o salário 
de dezembro e o 13º de 2019 dos 
servidores estaduais.

“Temos dinheiro para pagar, 
mas falta dotação orçamentária. 
Ou seja: o orçamento do Estado 
encaminhado à Assembleia pelo 
último governo escondeu um dé-
ficit bilionário. Havia despesas 
obrigatórias não computadas no 
orçamento. E agora só podemos 
pagar se houver essa previsibili-
dade”, explicou o secretário.

A expectativa do governo é 
que o projeto do crédito extraordi-
nário seja aprovado até a próxima 
semana, sob o risco do não paga-
mento da folha de dezembro para 
parte dos servidores que devem 
receber no próximo dia 14. “Se não 
aprovarem, não tem como pagar-

mos. Dependemos, exclusivamen-
te, da Assembleia. Tentamos essa 
correção deficitária no Orçamento 
pelo Tribunal de Contas do Esta-
do desde o início da gestão. Mas 
infelizmente só será possível via 
projeto de lei”, ressaltou Aldemir.

 O projeto deverá ser aprecia-
do pela Comissão de Constituição 
e Justiça da Assembleia nesta 
quinta-feira, 28. Caso a estimati-
va de aprovação se cumpra, o go-
verno conta também com agenda-
mento de reunião extraordinária 
da Comissão de Finanças e Fis-
calização na terça-feira, 3, para 
nova apreciação. “Esperamos que 
os parlamentares que formam es-
sa comissão também sejam sensí-
veis à urgência do caso”, estimou 
o titular da Seplan.

 
PROJETO

O projeto de lei pede autoriza-
ção para abertura de crédito ex-
traordinário ao Orçamento Geral 
de 2019 no valor de quase R$ 1,8 
bilhão (R$ 1,5 bi apenas para pa-
gamento de pessoal, incluindo as 
três folhas em atraso - novembro, 
dezembro e 13º salário de 2018).

O objetivo é corrigir “dispara-
tes” do Orçamento Geral encami-
nhado pelo Executivo Estadual 
no último ano.

Estado tem dinheiro pagar despesas de final de 
ano, mas não previsão orçamentária de R$ 1,8 bi

Secretário Aldemir Freire (2º esq.) foi à Assembleia para reiterar pedido de urgência

Seplan / Divulgação

Gasolina tem alta nas refinarias
Reajuste

A Petrobras anunciou nes-
ta quarta-feira, 27, reajuste no 
preço  da gasolina cobrado  nas 
refinarias. Segundo a empresa, a 
alta é de 4% e já começou a ser 
aplicada. O preço do óleo diesel 
permanece inalterado. Com essa 
alta, o valor de entrega passa a 
variar de R$ 1,750 em Goiás a R$ 
2,312 no Rio de Janeiro.

A Associação Brasileira dos 

Importadores de Combustíveis 
(Abicom) reclama de defasagem 
em relação ao mercado interna-
cional, principalmente do preço 
do diesel. A maior pressão, se-
gundo o presidente da entidade, 
Sérgio Araújo, parte do câmbio.

“O diesel, que já estava mui-
to defasado, agora está ainda 
mais, com a alta do dólar”, disse 
ele nesta quarta-feira.
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Criado pelos servidores da As-
sembleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte (ALRN), o software Le-
gis RH, responsável por gerenciar 
as despesas de pessoal da Casa, 
também poderá ser utilizado em 
outros seis estados do País.

Premiado na 23ª Conferência 
Nacional dos Legisladores e Le-
gislativos Estaduais (CNLE), em 
solenidade ocorrida em Salvador 
(BA), o projeto potiguar recebeu o 
troféu “Assembleia Cidadã” e uma 
verba de R$ 20 mil para desenvol-
ver ações relacionadas ao assunto.

O diretor-geral da ALRN, 
Augusto Viveiros, detalha que o 
sistema, em funcionamento desde 
2017, faz parte das ações de refor-
ma administrativa adotadas pela 
Casa ao longo dos últimos quatro 
anos. Ele reforça que o mecanismo 
permite um gerenciamento mais 
eficiente dos recursos humanos.

Ele explica que o sucesso do sof-
tware premiado vai permitir que o 
legislativo estadual possa transfe-
rir a tecnologia para os outros esta-
dos. Representantes da Assembleia 
Legislativa de São Paulo virão ao 
Rio Grande do Norte para discutir 
uma parceria. “Já temos também o 
interesse dos legislativos do Mato 
Grosso, Rio de janeiro, Pernambu-
co, Bahia e Goiás”, detalhou, em 

entrevista nesta quarta-feira, 27, 
ao programa Agora é Show, da rá-
dio Agora FM (97,9).

Segundo Viveiros, o interesse 
pelo projeto aumentou após o re-
sultado do prêmio da 23ª Confe-
rência Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais. “Antes 
de vencer, nós passamos por uma 
avalição técnica rigorosa. Isso já foi 
uma grande vitória para nós, pois 
mostrou que o nosso sistema é mo-
derno e transparente”, reforça.

Além dos legislativos estadu-
ais, o Legis RH também será le-
vado para a Câmara Municipal de 

Natal. As duas casas legislativas 
estão firmando um acordo de coo-
peração técnica.

O diretor de Gestão Tecnoló-
gica da Assembleia Legislativa do 
RN, Mário Sérgio Gurgel, explica 
que o software foi criado pelos pró-
prios servidores, sem custos, o que 
faz com que a Casa deixe de gastar 
com aluguel ou compra de progra-
mas de gestão financeira.

Ele aponta que o mecanismo 
permite o acompanhamento diário 
das despesas, o que ajuda ao Legis-
lativo em controlar melhor a varia-
ção dos índices da Lei de Respon-

sabilidade Fiscal (LRF) – limite de 
gastos com pessoal em relação à 
receita liquida. “Poderemos ver em 
tempo real estas mudanças e, com 
isso, corrigir a tempo as possíveis 
distorções”, detalha.

Além disso, o sistema já resul-
tou em uma economia de R$ 800 
mil para a casa. O valor é corres-
pondente aos custos de publicação 
de despesas de pessoal no Diário 
Oficial do Estado. “Cortamos boa 
parte dos gastos de publicação. 
Algumas coisas não conseguimos 
retirar, como os avisos de licitação, 
mas já temos uma economia signi-
ficativa”, salienta.

O Legis RH também abriga o 
sistema do Portal do Servidor da 
ALRN. Mário Sérgio explica que 
o servidor legislativo deixou de 
procurar de procurar o setor de re-
cursos humanos e setor de remune-
ração e benefícios em busca de in-
formações. “Hoje, as dúvidas sobre 
imposto de renda, ficha financeira e 
contracheque podem ser feitas pelo 
sistema, seja pelo computador ou 
celular”, comemora.

Ainda segundo ele, o prêmio 
de R$ 20 mil recebido pelo projeto 
Legis RH está com destinação defi-
nida. O recurso será utilizado para 
as atividades de capacitação dos 
servidores do legislativo.

Assembleia do RN foi premiada durante solenidade realizada em Salvador (BA)

Premiado nacionalmente, projeto da 
ALRN pode ser adotado por seis estados
Representantes da Assembleia Legislativa de São Paulo virão ao Rio Grande do Norte para 
discutir parceria. Já demonstraram interesse também legislativos do MT, RJ, PE, BA e Go

Legis RH

Divulgação

A Assembleia Legislativa está 
realizando um novo planejamento 
estratégico para reforçar as diretri-
zes e práticas de governança pelos 
próximos quatro anos. “Listamos 
22 metas para serem alcançadas 
até 2023. A ideia é que é as mu-
danças sejam contínuas e indepen-
dentes”, defende o diretor-geral da 
ALRN, Augusto Viveiros.

Uma das metas deste novo pla-
nejamento é a de unir todos os cin-
co anexos do poder Legislativo em 
único local. Atualmente, a estrutu-
ra tem imóveis alugados que estão 
espalhados em Natal e cidades do 
interior do Rio Grande do Norte. 
Com isso, o objetivo é concentrar 
todas estas atividades em um úni-
co local e reduzir custos.

Ainda no próximo ano, a ALRN 
vai iniciar os trabalhos construti-
vos do novo prédio, que foi adqui-
rido junto à Arquidiocese de Natal, 

em um terreno localizado na Ave-
nida Junqueira Aires. O terreno 
fica entre a antiga Escola Técnica 
do Comércio de Natal e a agência 
da Caixa Econômica Federal.

Para o próximo ano, o Legis-

lativo também planeja realizar 
concurso público para a contratar 
entre 60 e 70 novos servidores efe-
tivos. O último concurso público 
para a Casa aconteceu em 2013.

Além disso, a ALRN está de-

senvolvendo um novo software 
para facilitar a visualização do an-
damento das ações parlamentares. 
“Estamos corrigindo um problema 
que é o de dar maior transparên-
cia sobre a tramitação de projetos 
de lei. Quando se precisa saber 
onde está uma determinada lei, o 
cidadão é obrigado a vir até a As-
sembleia para saber como está o 
processo. Nossa ideia é fazer com 
que a população tenha maior aces-
so aos trabalhos do legislativo”, 
explica Augusto Viveiros.

Da mesma forma que o Legis 
RH, o novo mecanismo também 
desenvolvido pelos próprios servi-
dores Casa. O projeto também vai 
economizar papel, pois todo o siste-
ma será informatizado, garantindo 
também interatividade. “Quem 
procurar o portal da Assembleia 
terá acesso ao que os deputados 
estão discutindo”, justifica.

Diretor-geral da ALRN, Augusto Viveiros, durante entrevista ao programa Agora é Show

Assembleia Legislativa realiza planejamento 
para reforçar diretizes pelos próximos 4 anos

José Aldenir / Agora RN

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) informou 
nesta quarta-feira, 27, que foi 
liberada a parcela que faltava 
para execução integral do or-
çamento previsto, para 2019, 
do Programa de Subvenção 
do Seguro Rural (PSR), tota-
lizando R$ 440 milhões.

Em março deste ano, o 
orçamento foi contingencia-
do em R$ 70 milhões, o que 
reduziu a disponibilidade 
inicial para R$ 370 milhões. 
No final do mês de outubro, 
houve o desbloqueio de R$ 50 
milhões, e agora, foi liberado 
os R$ 20 milhões restantes.

De acordo com o ministé-
rio, com o orçamento de 2019 
será possível atender em tor-
no de 100 mil apólices, 58% a 
mais que no ano anterior. Pa-
ra o diretor do Departamento 
de Gestão de Riscos da Se-
cretaria de Política Agrícola 
do Mapa, Pedro Loyola, o go-
verno federal tem dado sinais 
consistentes de que o seguro 
rural será um dos principais 
instrumentos da política agrí-
cola nos próximos anos.

“A execução de 100% do 
orçamento previsto na Lei 
Orçamentária deve ser come-
morada por todo o setor, pois 
isso não acontecia desde 2013. 
Isso demonstra o comprome-
timento com as políticas de 
gestão de riscos agropecuá-
rios”, disse. “Para o próximo 
ano, está previsto o recurso de 
R$ 1 bilhão para o PSR, que 
depende ainda de aprovação 
do Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual (PLOA) de 2020, 
em tramitação no Congresso 
Nacional”, complementa. Esse 
será o maior montante para 
subvenção desde a criação do 
programa, em 2004.

Com o seguro, o produtor 
rural adquire uma apólice pa-
ra a lavoura/atividade com o 
auxílio financeiro do governo 
federal, em caso de quebra 
da safra por causa de evento 
climático adverso.

Governo federal 
libera 100% do 
orçamento para
o seguro rural

Brasil

Agricultores são os beneficiados 

José Aldenir / Agora RN
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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 nos dias 28 e 29 de novembro, 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

Ventilador 
Mondial Nv15
Tamanho: 
30cm, 220v

Ferro a vapor 
Black&Decker
220V

Kit Novex  
Embalagem c/ shampoo 
e condicionador Novex, 
diversos tipos

69,90
UNID.

R$49,90
UNID.

R$

9,89
EMB.

R$

2,29
GARRAFA

R$

Refrigerante Indaiá
Diversos sabores, 
garrafa c/ 2L

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

3,39
GARRAFA

R$

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

Cerveja Eisenbahn  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

Papel higiênico 
folha dupla Alpino  
Embalagem 
promocional, 
leve 8 e pague 
7 rolos c/ 30m

1,85
LATA

R$ 3,19
LATA

R$

6,99
EMB.

R$

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃOBEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃOBEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Cerveja Heineken 
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

3,29
LATA

R$ 34,90
GARRAFA

R$

Whisky Passaport 
Schotch
Garrafa c/ 1L

38,90
GARRAFA

R$ 75,90
GARRAFA

R$

19,89
PCT.

R$

39,90
PCT.

R$ 49,90
PCT.

R$

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Vodka Absolut
Garrafa c/ 1L

Fralda Huggies Tripla 
Proteção Jumbo
Diversos tamanhos, 
pacote jumbo 

Fraldas Huggies 
Turma da Mônica
Pacote hiper, 
diversos tamanhos 

Fralda Pampers 
Super Sec
Diversos tamanhos, 
pacote jumbo 

Lava roupa Becker
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 3L

Coxa com sobrecoxa 
de frango congelada 
A partir de 5,99

KG

R$ 6,69
KG

R$Peito de frango 
congelado
A partir de

Mortadela 
tubular Confi ança
Peça

4,19
KG

R$
Queijo mussarela Aro
Peça 17,99

KG

R$

11,29
UNID.

R$

14,89
PCT.

R$

Batata pré-frita 
Quality Fries
Pacote c/ 2kg

3,39
UNID.

R$ 0,49
UNID.

R$

Óleo de soja Liza
Unidade c/ 900ml

Massa instantânea 
Marata 
Diversos sabores, 
unidade c/ 85g

Açúcar cristal m&k
Pacote c/ 1kg

1,75
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 Panelaço
Pacote c/ 1kg

2,25
PCT.

R$ 0,89
UNID.

R$

0,99
UNID.

R$

Biscoito wafer Bauducco
Diversos sabores, 
unidade c/ 78g 

Sabonete Johnson & Johnson
Diversas fragrâncias, unidade c/ 80g 

Creme de leite 
TP Italac
Unidade c/ 200g

Leite condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

1,55
UNID.

R$ 2,85
UNID.

R$

3,39
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO 
ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.

Chocolate Bis
Unidade c/ 126g

3,39
UNID.

R$

Lenço umedecido Huggies Classic
Embalagem c/ 48 unidades O
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Oferta não cumulativa. Esses itens não 
participam da promoção de 20% de desconto 
na 2ª unidade de pneus Goodyear

Oferta não cumulativa. Esses itens não 
participam da promoção de 20% de desconto 
na 2ª unidade de pneus Goodyear
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FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

Pneu Direction Touring
175/65 R14 82T

Pneu Direction Touring
165/70 R13 82T ou 
175/70 R13 82T

15,99
CADA 

PARCELA

R$

10x 21,49
CADA 

PARCELA

R$

10x

39,90
EMB.

R$

Ração Coby 
Carne e cereais, 
embalagem c/ 18kg

4,59
UNID.

R$2,79
UNID.

R$

Amaciante Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Limpador 
multiuso Veja
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 500ml 
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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 nos dias 28 e 29 de novembro, 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

Ventilador 
Mondial Nv15
Tamanho: 
30cm, 220v

Ferro a vapor 
Black&Decker
220V

Kit Novex  
Embalagem c/ shampoo 
e condicionador Novex, 
diversos tipos

69,90
UNID.

R$49,90
UNID.

R$

9,89
EMB.

R$

2,29
GARRAFA

R$

Refrigerante Indaiá
Diversos sabores, 
garrafa c/ 2L

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

3,39
GARRAFA

R$

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

Cerveja Eisenbahn  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

Papel higiênico 
folha dupla Alpino  
Embalagem 
promocional, 
leve 8 e pague 
7 rolos c/ 30m

1,85
LATA

R$ 3,19
LATA

R$

6,99
EMB.

R$

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃOBEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃOBEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Cerveja Heineken 
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

3,29
LATA

R$ 34,90
GARRAFA

R$

Whisky Passaport 
Schotch
Garrafa c/ 1L

38,90
GARRAFA

R$ 75,90
GARRAFA

R$

19,89
PCT.

R$

39,90
PCT.

R$ 49,90
PCT.

R$

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Vodka Absolut
Garrafa c/ 1L

Fralda Huggies Tripla 
Proteção Jumbo
Diversos tamanhos, 
pacote jumbo 

Fraldas Huggies 
Turma da Mônica
Pacote hiper, 
diversos tamanhos 

Fralda Pampers 
Super Sec
Diversos tamanhos, 
pacote jumbo 

Lava roupa Becker
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 3L

Coxa com sobrecoxa 
de frango congelada 
A partir de 5,99

KG

R$ 6,69
KG

R$Peito de frango 
congelado
A partir de

Mortadela 
tubular Confi ança
Peça

4,19
KG

R$
Queijo mussarela Aro
Peça 17,99

KG

R$

11,29
UNID.

R$

14,89
PCT.

R$

Batata pré-frita 
Quality Fries
Pacote c/ 2kg

3,39
UNID.

R$ 0,49
UNID.

R$

Óleo de soja Liza
Unidade c/ 900ml

Massa instantânea 
Marata 
Diversos sabores, 
unidade c/ 85g

Açúcar cristal m&k
Pacote c/ 1kg

1,75
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 Panelaço
Pacote c/ 1kg

2,25
PCT.

R$ 0,89
UNID.

R$

0,99
UNID.

R$

Biscoito wafer Bauducco
Diversos sabores, 
unidade c/ 78g 

Sabonete Johnson & Johnson
Diversas fragrâncias, unidade c/ 80g 

Creme de leite 
TP Italac
Unidade c/ 200g

Leite condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

1,55
UNID.

R$ 2,85
UNID.

R$

3,39
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO 
ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.

Chocolate Bis
Unidade c/ 126g

3,39
UNID.

R$

Lenço umedecido Huggies Classic
Embalagem c/ 48 unidades O
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Oferta não cumulativa. Esses itens não 
participam da promoção de 20% de desconto 
na 2ª unidade de pneus Goodyear

Oferta não cumulativa. Esses itens não 
participam da promoção de 20% de desconto 
na 2ª unidade de pneus Goodyear
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FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

Pneu Direction Touring
175/65 R14 82T

Pneu Direction Touring
165/70 R13 82T ou 
175/70 R13 82T

15,99
CADA 

PARCELA

R$

10x 21,49
CADA 

PARCELA

R$

10x

39,90
EMB.

R$

Ração Coby 
Carne e cereais, 
embalagem c/ 18kg

4,59
UNID.

R$2,79
UNID.

R$

Amaciante Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Limpador 
multiuso Veja
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 500ml 
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Completando 22 anos, o proje-
to “Um Presente de Natal” terá a 
diversidade como tema central. O 
espetáculo, que já abordou o êxo-
do dos nordestinos, entre outros 
assuntos, irá expor de maneira 
lúdica, com muita música e dança, 
um dos principais ensinamentos 
de Jesus: o respeito às diferenças. 
Estão previstas três apresentações 
na próxima semana, nos dias  6, 7 e 
8 de dezembro,  na praça da Árvore 
de Mirassol, às 20h. 

O espetáculo faz parte da pro-

gramação do Natal em Natal, e 
também terá uma edição especial 
no dia 25 de dezembro, na Arena 
das Dunas em homenagem ao ani-
versário da Cidade do Sol.

Desde a criação, o espetáculo 
abordou temas que causavam cer-
ta inquietude. Dessa forma, já pas-
seou pelas cruzadas/Guerra Santa, 
o êxodo dos nordestinos pra fugir 
da miséria e da seca, a matança 
dos inocentes na Rússia, as mães 
da Praça de Maio, na Argentina 
–em referência às mães que que ti-

veram seus filhos assassinados ou 
desaparecidos durante o terroris-
mo de Estado da ditadura militar 
daquele país -, entre outros.

 “A apresentação traz sempre 
o legado que esse líder maior da 
humanidade, Jesus, nos deixou: 
generosidade, harmonia e amor ao 
próximo. Nesta edição, comemora-
tiva aos 22 anos, trazemos a diver-
sidade e a inclusão como propósito, 
atuando lado a lado, fomentando 
e valorizando a capacidade do ser 
humano de abraçar ideais, pessoas 

e atitudes, nem sempre compatí-
veis com a sua. É preciso aceitar 
e apreciar diferenças, sejam de 
raciais, físicas ou até da nature-
za do pensamento, e respeitar o 
outros viés, entendendo que a di-
versidade soma, agrega e liberta”, 
destacou Diana Fontes, diretora 
do espetáculo.

O elenco reúne artistas de vá-
rios segmentos e instituições: intér-
pretes dos musicais da Escola de 
Música da UFRN, do projeto EN-
CENA/ONG Atitude Cooperação, 

atores/bailarinos com experiências 
de liderança, seja na direção ou 
na difusão do fazer cultural, além 
da Giradança, reconhecida Cia. do 
estado, referência nacional, com 
carreira internacional no tocante a 
inclusão e diversidade. 

Desse modo, projeto “Um Pre-
sente de Natal” celebra os 22 anos, 
valorizando a produção cultural 
e os artistas da cidade, trazendo 
uma nova reflexão, de forma lúdica 
e generosa, da importância e repre-
sentatividade que o projeto possui.

Desde criação, espetáculo aborda temas que causam certa inquietude. Já passeou pelas cruzadas, abordou o êxodo dos nordestinos pra fugir da miséria e da seca e lembrou a matança dos inocentes na Rússia

Completando 22 anos, espetáculo “Um Presente 
de Natal” traz a diversidade como tema principal
Projeto será apresentado nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, na árvore de Mirassol, como parte do projeto “Natal em Natal”

Teatro
Fotos: Brunno Martins
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

O nome de Águeda Pontes 
Muniz, secretária de Urbanismo e 
Meio Ambiente de Fortaleza desde 
2013, ganhou a atenção nas rodas 
de conversa de engenheiros, ar-
quitetos e construtores potiguares 
por dois motivos, sendo um o mais 
relevante: sob sua gestão, a secre-
taria  –  equivalente à Semurb da 
capital cearense – tem levado, em 
média, 30 minutos para concluir 
um alvará de construção, enquan-
to em Natal esse processo demora 
até nove meses.

O segundo motivo é que Águe-
da, graduada em Arquitetura e 
Urbanismo pela Universidade 
Federal do Ceará e especialista em 
Gestão e Finanças Públicas com 
foco em Estados e Municípios pela 
UFC, é mestra e doutora em Ar-
quitetura e Urbanismo pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).

Então, a pergunta que se repe-
te é “por que, em Natal, a licença 
para se construir leva o tempo de 
uma gestação, enquanto em For-

taleza não mais do que o tempo 
necessário para se tomar o café da 
manhã?”.

Segundo a arquiteta e urbanis-
ta de Natal Sofia Mota, a exemplo 
do que já acontece há muito em 
outras capitais, como São Paulo, 
enquanto em Fortaleza o processo 
de licenciamento é totalmente di-
gital, e baseado na presunção de 
que tudo o que o construtor declara 
é verdade, sob pena de sofrer pe-
nalidades sérias mais adiante, em 
Natal tudo ainda é analógico.

“Aqui, a aprovação depende dos 
analistas da Semurb, e as plantas, 
junto com informações adicionais 
do projeto, vão e vêm intermina-
velmente, quando a prefeitura de-
veria concentrar seus esforços na 
fiscalização”, resume Sofia.

Ainda de acordo com ela, o mo-
delo de Fortaleza deu tão certo que 
85% das licenças não apresentam 
qualquer problema e só 15% apre-
sentam alguma divergência.

“Em São Paulo, quando isso 
acontece, os profissionais envolvi-
dos não podem participar mais do 
processo virtual e passam, ai sim, 
a ter que comparecem e se subme-

terem aos rituais antigos”, lembra 
a arquiteta.

Numa recente audiência públi-
ca sobre o Plano Diretor, promovi-
da pela Câmara Municipal, Sofia 
Mota defendeu o adensamento da 
cidade por eixos de mobilidade, ou 
seja, permitir edificações maiores, 
concentrando mais pessoas nos 
grandes corredores de transporte 
presentes em todas as regiões.

OS NÚMEROS
O indicador Abrainc-Fipe, de 

abrangência nacional, mostrou 
que o mês de agosto deste ano 
registrou o maior volume de lan-
çamentos no Brasil desde 2015 e 
a expectativa é que esse alto volu-
me lançado deva gerar aumentos 
ainda maiores nas vendas dos 
próximos anos.

O cenário é bem diferente do 

observado nos anos de 2015-2017 
durante os quais havia poucos 
lançamentos de projetos e muitas 
unidades em estoque.

O número recorde de conces-
sões de alvarás (881) em setem-
bro ratificou a confiança dos em-
presários. Esse indicador serve 
como forma de prever os lança-
mentos e a atividade do setor nos 
próximos anos.

Já em Natal, com o estoque de 
imóveis mais baixos da história, 
muito ainda devido à burocracia 
para empreender, a boa notícia 
do momento foi a assinatura, na 
última terça-feira, 26, do finan-
ciamento para a terceira fase de 
um conhecido empreendimento 
na avenida Mor Gouveia, com a 
Caixa Econômica, no valor de R$ 
21 milhões.

Segundo o diretor de merca-
do imobiliário do Sindicato da 
Indústria da Construção do RN 
(Sinduscon), Marcus Aguiar, o 
mercado segue atento ao desenro-
lar da revisão do Plano Diretor de 
Natal, cuja votação está prevista 
para o fim do recesso da Câmara, 
no ano que vem.

Natal enfrenta o estoque de imóveis mais baixo da história; burocracia é grande vilã

Em Natal, um alvará de construção leva
9 meses, contra 30 minutos em Fortaleza
Motivo, segundo os especialistas, é que, enquanto o processo no Ceará é totalmente digital e declaratório, o potiguar 
continua enfrentando um trâmite analógico e presencial; mercado segue atento à revisão do Plano Diretor de Natal

Burocracia

José Aldenir / Agora RN

O Refis lançado pela Prefeitura 
do Natal este ano para estimular con-
tribuintes a regularizar sua situação 
junto ao Fisco já superou as expecta-
tivas, de acordo com o secretário mu-
nicipal de Tributação, Ludenilson Lo-
pes. Ele explica que a renegociação de 
2019 fará o Município levantar algo 
em torno de R$ 50 milhões, enquanto 
as previsões apontavam para apenas 
R$ 15 milhões.

Na próxima sexta-feira, 29, ter-
mina a terceira fase do programa 
de recuperação de créditos. Nesta 
etapa, contribuintes com impostos 
em atraso (menos os vencidos este 
ano) têm até 40% de desconto sobre 
juros e multas para quitar a dívida 
à vista. Em caso de parcelamento 
(que pode ser feito em até 30 me-
ses), os descontos são menores.

Em entrevista nesta quarta-fei-
ra, 27, ao programa Manhã Agora, 
da rádio Agora FM (97,9), Ludenil-

son afirmou que ainda haverá uma 
quarta etapa, em dezembro, com 
desconto de até 30%.

O secretário alerta que débitos 
não resolvidos este ano podem ir 
para a Dívida Ativa do Município 

no início do segundo semestre de 
2020, ou até antes disso. “O resul-
tado disso, a gente sabe, são os lei-
lões de imóveis quando o problema 
não é resolvido”, lembrou.

O secretário disse que a ar-
recadação de impostos em Natal 
apresentou um crescimento de 
15% em relação ao ano passado. 
Ele atribuiu parte dessa alta aos 
avanços tecnológicos que permiti-
ram um melhor acompanhamento 
da base de dados dos contribuintes 
e a introdução de ferramentas de 
pagamento pela internet.

IPTU
Já na próxima segunda-feira, 2, 

será lançado o IPTU 2020. Quem 
desejar pagar o imposto ainda este 
ano terá um desconto de até 16% 
sobre o valor devido. Um “prêmio” 
para os bons pagadores, resume o 
secretário. Quem desejar antecipar 

a despesa para ganhar o desconto 
deverá acessar uma plataforma no 
site da Tributação (que estará dis-
ponível na semana que vem) para 
baixar os boletos, já que os carnês 
só serão enviados para as residên-
cias no ano que vem - e só para 
quem não pagou antecipado.

Os contribuintes com imóveis 
nas zonas Sul e Leste receberão seus 
carnês pelos Correios no final de ja-
neiro, com prazo para quitar ou ini-
ciar o parcelamento até 20 de feve-
reiro. Já os contribuintes com imóvel 
nas zonas Norte e Oeste receberão 
seus carnês entre o fim de fevereiro 
e o começo de março, com prazo para 
quitar ou parcelar até 20 de março.

Ainda segundo Ludenilson Lo-
pes, a maiores inadimplências de 
IPTU estão nas zonas Norte e Oes-
te, na ordem de 75%. Já nas zonas 
Sul e Leste, esta inadimplência cai 
para 25%.

Secretário de Tributação, Ludenilson Lopes

Prefeitura espera arrecadar R$ 50 milhões com 
programa que estimula pagamento de tributos

Refis

José Aldenir / Agora RN

O governo Jair Bolsonaro 
limitou a 8% ao mês os juros 
do cheque especial cobrados 
pelos bancos. A decisão do 
Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) entra em vigor 
em 6 de janeiro de 2020. Com 
a mudança, os juros cairão 
praticamente pela metade, 
segundo o Banco Central.

Além de colocar um teto 
para os juros do cheque espe-
cial, o governo permitiu aos 
bancos a cobrança de tarifa 
pela disponibilização de limi-
te de cheque especial, sendo 
vedada a cobrança para limi-
tes de crédito de até R$ 500. 
Para limites superiores, po-
derá ser cobrada tarifa men-
sal de até 0,25% sobre o valor 
do limite que exceder R$ 500.

Governo limita 
juros em 8% 
ao mês para o 
cheque especial

Corte



AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

EDITAL

 O Presidente do Conselho Deliberativo do América Futebol Clube, no uso de suas 
atribuições legais, convoca os Senhores Conselheiros para uma Reunião Extraordinária nos termos 
do art.57 inciso II e o art.58, a realizar-se na sede do Clube, na Av. Rodrigues Alves, 950, no dia 29 
de novembro de 2019 às 19:00 horas, em 1ª convocação e as 19:30 horas com qualquer número de 
presentes, para tratar da seguinte pauta:
             
 1- Balancete referente aos trimestres passados;
 2- Outros assuntos de ordem interna.
   

Natal (RN), 25 de novembro de 2019.
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O WhatsApp para iPho-
ne (iOS) ganhou, nesta se-
mana, uma atualização que 
estreia a função de chamada 
em espera no aplicativo. 
Presente na versão 2.19.120 
da App Store, o recurso per-
mite receber ligações mes-
mo quando uma ainda está 
ativa, similar ao que acon-
tece com a linha telefônica 
convencional. Até então, o 
app recusava automatica-
mente uma nova chamada 
se estivesse ocupado. Outra 
novidade importante chegou 
nas versões Beta para iOS 
e Android: o mensageiro 
reafirma expectativas e libe-
ra função ligada ao uso em 
múltiplos dispositivos.

A função de chamada 
em espera permite escolher 
recusar uma nova ligação ou 
atendê-la, desligando a atu-
al automaticamente. O con-
tato, entretanto, continua 
recebendo a notificação avi-
sando de que o amigo “está 
em outra chamada”. A fun-
ção vem ativada por padrão 
e não requer nenhum ajuste 
manual nas configurações.

Entre as mudanças da 
versão estável para iPhone 
está ainda um design com 
elementos mais espaçados 
na tela de conversas e um 
novo controle de privacidade 
que permite impedir adição 
imediata em grupos. Uma 
vez habilitado no menu 
“Ajustes > Conta > Privaci-
dade > Grupos”, o recurso 
permite definir quem pode 
adicioná-lo a grupos (“To-
dos”, “Meus contatos” ou 
“Meus contatos, exceto...”). 
Caso um administrador não 
autorizado inclua o usuário 
em uma nova conversa, ele 
vai receber uma notificação 
para aceitar ou recusar o 
convite.

WhatsApp 
para iPhone
ganha chamada 
em espera

Tecnologia

Atualização já está disponível

Reprodução / Olhar Digital

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Camizaria Oceano Ltda, CNPJ 05.233.194/001-99, torna público que está requerendo 
Secretária Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico – SETMADE a 
LRO para confecção de peças de vestuário , localizada na Rua Monsenhor Walfredo Gurgel, 846 
A, Centro Ceara-Mirim/RN.

anecleide G. de Oliveira Morais
Sócia

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

LEONARDO DUARTE REBOUÇAS, inscrito sob o CPF no. 010.975.184-18, 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 LOTEAMENTO, 
localizada na Estrada para São Cristovão, s/n, Povoado de São Cristovão, Areia Branca – RN

LEONARDO DUARTE REBOUÇAS 
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

Marconi Antonio Praxedes Barreto, CNPF 069.268.944-34, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada – LS para extrair areai no leito do rio Ceará Mirim, em uma área de 
requerida de 35,32 ha do Processo ANM nº 848.192/2009, localizado em terras da Fazenda 
Milhã/Poço da Pedra, municípios de João Câmara e Bento Fernandes/RN.

Marconi Antonio Praxedes Barreto

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

INDUSTRIA DE MASSAS SÃO FRANCISCO EIRELI CNPJ: 13.224.108/0001-00, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA uma Licença Simplificada – LS para fabricação de massas 
alimentícias, na Rua Joaquim Mangaba, nº 14 A, Boi Selado, Jucurutu/RN

INDUSTRIA DE MASSAS SÃO FRANCISCO EIRELI 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PAUFERRENSE LTDA   inscrito sobre CNPJ: 04.661.568/0001-04 torna público que 
requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença de Operação para um Transporte de cargas perigosas com 
capacidade total de 35 Toneladas, localizado na RUA DA INDEPENCENCIA 2010 – CENTRO 
CURRAIS NOVOS /RN.

FRANCISCO XAVIER DO RÊGO
Sócio-Proprietário.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PAUFERRENSE LTDA  inscrito sobre CNPJ: 04.661.568/0001-04 torna público que 
requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença de Operação de nº 2016-096398/TEC/RLO-0032  para um 
para um comércio varejista de combustíveis líquidos com capacidade de 60M3, localizado na 
RUA DA INDEPÊNDENCIA  2010 – CENTRO – PAU DOS FERROS - RN

FRANCISCO XAVIER DO RÊGO
Sócio Proprietário.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 A Presidente da junta governativa da Associação da Mulher Potiguar - AMPARE, no 
uso das suas atribuições Legais. Vem por meio desta convoca os associados, a participar de uma 
Assembleia Geral que se realizará na Avenida Afonso Pena,1206, Bairro Tirol, sede provisória da 
AMPARE no município de Natal-RN, CEP: 59.020-100 no dia 03 de dezembro de 2019, com 1ª 
Chamada as 18h00min com 1\5 dos fundadores e 2ª chamada 19h00min com qualquer número 
de membros, para eleição e posse da diretoria eleita para o próximo triênio

 Natal, 27 de novembro de 2019  

Nubia Barbosa dos Santos Câmara
Presidente

DECLARAÇÃO

Declara, para os fins necessários, que o Sr. Edimilson Monteiro Batista, CPF: 
102.181.573-04, que as atividades da Clinica de Fisioterapia, localizada 
na Rua Prof. Antônio Campos, 1787 Lagoa Nova, serão desenvolvidas 
com o auxilio de manobrista, através do processo: 0276362019-29, em 
25/07/2019.

Inf.:(82) 99673-7007 | e-mail: carlospinholeiloeiro@hotmail.com | www.leilaovip.com.br

CARLOS ADRIANO SOLANO DOS SANTOS PINHO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCEAL nº 15, com 
escritório à Rua Comerciário José Pontes Magalhães, 70, Bloco Espanha, sala 07, Jatiúca, Maceió/
AL, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, 
nos termos do instrumento particular, no qual fi guram como Fiduciantes JOSÉ RIBAMAR DE SÁ e sua 
esposa ROSILDA JANUARIO DE CARVALHO SÁ, brasileiros, casados sob o regime de comunhão 
universal de bens, ele aeronauta, portador do C.I. Nº 18.824.475-X-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº 057.218.221-04, ela advogada, portadora C.I. RG nº 324.114 SSP-RN, inscrita no CPF/MF sob nº 
090.236.308-58, residentes e domiciliados na Av. Engenheiro Roberto Freire, 3112, ap. 2904, Ponta 
Negra, nesta Capital . levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
no dia 09 de dezembro de 2019, às 09:00 horas, Av. Fernandes Lima, 651, 5º andar, Farol, Maceió/AL, 
em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.101.454,40, o imóvel abaixo descrito, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, UM APARTAMENTO RESIDENCIAL 
Nº 1701, no 17º pavimento da TORRE “B”-SUL, integrante do Empreendimento denominado “SOLAR 
ALTAVISTA”, situado na Rua Ismael Pereira da Silva, entre as Ruas Antônio Farache e Missionário Joel 
Carlson, nº 1515, no bairro de Capim Macio, zona Sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta 
Capital, composto de estar/jantar, varanda com churrasqueira, lavado, circulação, estar íntima, 03 suítes, 
sendo 01 suíte máster, copa/cozinha, despensa, área de serviço, quarto de empregada e wc, com 196m² 
de área privativa, 134,24m2 de área real de uso comum (incluindo as vagas de garagem), totalizando 
330,24m² de área real, edifi cado na fração ideal de 0,00640851282486 do terreno próprio, designado 
por área “A”, medindo 13.258,38m² de superfície, com 04 vagas de garagem localizadas no pavimento 
garagem 1, numeradas de nºs 157, 158, 161 e 162. Imóvel objeto da matrícula nº 39.715 do Registro de 
Imóveis 3ª Zona de Natal/RN. Obs: Ocupado . Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 
da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 16 de dezembro 
de 2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 826.757,05. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra 
será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula 
o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 
1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE E PRESENCIAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 003/2019 – FMAS
AVISO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 003/2019 – FMAS

TELMA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA DE CASTRO

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

Touros/RN, 27 de novembro de 2019.

O Município de Touros-RN, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF N° 14.779.349/0001-88, representado por sua 
Gestora, no uso de suas atribuições legais, faz saber a quem possa interessar que realizará 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO visando à contratação temporária de Supervisor e 
Visitador do Programa Criança Feliz (PCF), por tempo determinado, nos Termos do Inciso IX 
do art. 37 da Constituição Federal, da Lei Federal de nº 8.745/1993, em conformidade com o 
Decreto de n° 8.869, de 5 de outubro de 2016 – SNAS e Lei Nº 13.257, de 8 de março de 2016. 
Período de inscrições: 28 e 29 de novembro de 2019. O Edital com exigências, atribuições do 
cargo, remuneração, critério de classificação e demais informações encontram-se afixado no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Touros/RN e no site http://touros.rn.gov.br. Maiores 
informações poderão ser emitidas na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, 
Cidadania e Habitação, endereço: Avenida José Mário de Farias, nº 262, Centro, Touros/RN.

Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) produziu 
um relatório que confere ao Brasil 
reconhecimento por ter melho-
rado, ao longo dos anos, índices 
como o da mortalidade, do tra-

balho infantil, além da exclusão 
escolar.  Conforme o Unicef, de 
1990 a 2017 registrou-se “redução 
histórica” no total de mortes de 
crianças menores de um ano de 
idade. No período, a taxa nacional 

caiu de 47,1 para 13,4 a cada 1 mil 
nascidos vivos. Além disso, entre 
1996 e 2017, 827 mil vidas foram 
salvas.

As ações de mitigação arti-
culadas pelos governos geraram 

efeitos de âmbito nacional, cau-
sando impacto também em São 
Paulo. No estado, a redução do ín-
dice foi de 22,5 para 10,9, de 1996 
para 2017, quando 103 mil vidas 
de bebês foram salvas.

Mortalidade infantil tem redução histórica 
Dados fazem parte de relatório do órgão, que celebra 30 anos da Convenção sobre Direitos da Criança

Unicef
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BANCO 31

AMAE
NARIZINHO

MEGERACOR
LMARCAL

SARARANCA
RETARAR
EESTMIL

GILIRREAL
ANCORAND

DRISOTOS
PISOSCOO

COSPESAR
ASSAIATIR

DOISPONTOS
TRAPOOGRO

A des-
culpa do

mau 
perdedor

São cuida-
dos pelo
bombeiro
hidráulico

Região
turística

procurada
no verão

Etiqueta
na roupa
da "patri-

cinha"

(?)-mudo,
móvel de
quartos 

Maior
desejo do

doente 

Lya Luft,
escritora
brasileira

Letícia
Colin, atriz
de "Sete
Vidas"

Extensão
de água
como o
Pacífico

Expressão
facial de
alegria

Peça para
fundear
navios

Canto de
certos

pássaros

Artista
como
Tony

Ramos

Engolir
(?):

aguentar
desaforos

O popular
bicho-
papão
(Folcl.)

Retórica
(abrev.)
Gilberto 

(?), cantor

A dona da
Emília

(Lit. inf.)

Os dedos
"seu-

vizinho" e
o "fura-
bolo"

De (?): de
memória

Carro,
em inglês

Lavrar 
(a terra)

Crustáceos
de sopas

Garupa 
de animal
Em lugar
posterior

Instância
superior ao
TRE (sigla)

1.000

Andares
(Arquit.)
Cintura

de calças

Pedaço
de pano

velho

Sinal para 
apresen-
tar uma
citação
(Gram.)

Avaliar na
balança 
(?) justa:
vexame

Ima-
ginário

Açude do
Ceará

Iguaria com
arroz (pl.)

Pessoa
idêntica

Fazer pontaria

Acabamento
de costura

A mulher
muito má
50, em

romanos

Sílaba de
"partir"

 3/car. 4/ogro. 5/sarar. 6/megera. 9/narizinho. 10/dois pontos.

HORÓSCOPO

Bom momento para se concentrar na 
vida profissional e cuidar do corpo. Sua 
intuição estará mais afiada -- preste 
atenção aos seus pressentimentos. 
Pode se envolver com alguém que 
mora longe. 

Astral favorável para fazer algumas 
mudanças na casa ou engordar sua 
conta bancária. Vale a pena investir 
na saúde, mesmo que aumente 
seus gastos. O diálogo continua em 
alta na vida a dois. 

Começar um curso e trocar 
experiências com os colegas são 
ótimas maneiras de aprender mais 
do que imagina. Mostre seu lado 
aventureiro se quiser encantar a sua 
cara-metade.

Com habilidade para conversar 
e trocar ideias, você pode fazer 
contatos importantes tanto no 
trabalho quanto na vida pessoal. 
Ótimo momento para esclarecer 
qualquer coisa com o par.

Preste atenção ao seu sexto sentido, 
assim, poderá tirar o melhor proveito 
das oportunidades que surgirem. A 
química com o par se destaca e pode 
trazer mais prazer aos momentos 
íntimos.

As finanças contam com boas energias. 
Será preciso muito foco, mas você pode 
conquistar mais do que imaginava no 
trabalho. Mas não deixe que a seriedade 
atrapalhe o romance. 

Se aproxime mais das pessoas que 
têm um papel importante em sua 
vida e melhore a convivência com 
os outros. Programa com os amigos 
ajuda a reforçar os laços com a sua 
cara-metade.

Hoje, a Lua entra em seu signo e 
traz ânimo para cuidar de assuntos 
pessoais. Aproveite e dê mais atenção 
à saúde também. A vida amorosa 
fica mais gostosa se você apostar no 
romantismo.

Vale a pena fazer alguns sacrifícios e 
priorizar o trabalho se quiser colher 
um bom resultado. Gaste o excesso 
de energia praticando algum esporte. 
Será fácil ganhar o coração de quem 
deseja hoje.

A vontade de ficar no seu canto e se isolar 
um pouco tende a crescer, mas não será 
um problema. Poderá ganhar uma grana 
extra. Encontro com um amor antigo pode 
agitar velhos sentimentos.

Logo cedo, resolva qualquer 
pendência em casa e deixe tudo em 
ordem. Socialize mais no trabalho e 
fale com os amigos que estão longe 
de você. A dois, o diálogo estará 
favorecido. 

É hora de correr atrás do que deseja, 
mesmo que isso pareça algo muito 
distante ou difícil de alcançar. No no 
trabalho se fizer planos a longo prazo. 
O romance ganha proteção agora. 

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

Clóvis revela o paradeiro de Kátia para Lurdes. Érica e Verena se acidentam durante a viagem 
com Raul e Álvaro. Os alunos brigam, e Camila tenta conter a algazarra. Vitória aborda Eunice em 
nome da empresa de Álvaro. Lurdes ameaça Kátia, que passa mal. Betina afirma a Vicente que o 
casamento dos dois acabou. Magno percebe um hematoma no braço de Betina, que disfarça. Érica e 
Raul provocam um ao outro. Magno descobre que Betina é irmã de Genilson. Kátia deixa o hospital. 
Traficantes cobram as dívidas de Genilson de Betina, e Magno se preocupa.

AMOR DE MÃE

Marion e Alfredo se beijam. Shirley e João despistam Inês. Carlos comenta com Afonso sua 
desconfiança de que Mabel lhe esconde algo. Júlio insiste para que Lola o leve para falar 
com Emília. Carlos diz a Lola que deseja que Júlio faça novos exames. Lola e Júlio fazem 
declarações de amor uma para o outro. Alfredo leva o lenço de Marion ao deixar o cabaré, 
sem saber que é de sua mãe. Justina se recusa a falar com Emília por telefone, que repreende 
Zeca. Com a ajuda de Clotilde, Lúcio presenteia Isabel. 

ÉRAMOS SEIS

Vera reclama por Alberto não querer assumir o namoro com ela. Gisele tem um pesadelo 
com Diogo e Yuri. Jeniffer reclama com Diogo por ele não querer ser visto com ela. Vera 
recebe flores de Alberto. Fábio resolve interrogar os funcionários da Editora para saber 
onde estavam no dia da morte de Felipe. Gisele conta a Diogo sobre a investigação de 
Felipe. Vera diz a Eugênia que precisa viver o luto da separação. 

Luisa leva Ester até a escola e Marcelo estranha o comportamento da menina. Vini oferece 
aulas de informática a dona Branca. Na escola, Ester resolve o desafio matemático que 
a professora havia escrito na lousa. Yasmin, Gael e Benicio tentam afastar outra cliente 
interessada em alugar sua casa. João vê seu pai caminhando pela rua e assustado, se 
esconde. Mário e Lorena decidem esconder Ester na casa de máquinas da escola.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

35ª Rodada - Série A

INTERNACIONAL GOIÁS

1x2

Qua, 27/11 | Beira-Rio | 19h30

CHAPECOENSE BOTAFOGO

0x1

Qua, 27/11 | Arena Condá | 19h30

BAHIA ATLÉTICO-MG

1x1
Qua, 27/11 | Fonte Nova | 21h

CORINTHIANS AVAÍ

3x0
Qua, 27/11 | Arena Corinthians | 21h30

FLAMENGO CEARÁ

4x1
Qua, 27/11 | Maracanã | 21h30

ATHLETICO-PR GRÊMIO

2x0

Qua, 27/11 | Arena da Baixada | 21h30

FLUMINENSE PALMEIRAS

x
Qui, 28/11 | Maracanã | 19h30

FORTALEZA

x
Qui, 28/11 | Arena Castelão | 20h

SÃO PAULO VASCO

x
Qui, 28/11 | Morumbi | 20h30

CRUZEIRO CSA

 x

Qui, 28/11 | Mineirão | 21h30

SANTOS

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 84 35 26 46

2°  Santos 68 34 20 23

3º  Palmeiras 68 34 19 26

4º  Grêmio 59 35 17 21

5º  Athlético PR 59 35 17 18

6º  São Paulo 54 34 14 9

7º  Corinthians 53 35 13 9

8º  Internacional 51 35 14 4

9º  Goiás 49 35 14 -14

10º  Bahia 45 35 11 1

11º  Vasco da Gama 44 34 11  -6

12º  Fortaleza 43 34 12

13º  Botafogo 42 35 13  -11

14º  Atlético 42 35 11  -6

15º   Fluminese 38 34  10 -10

16º  Ceará 37 35  10 -4

17º  Cruzeiro 36 34  7 -13

18º  CSA 29 34  7 -30

19º  Chapecoense 28 35    6 -22

20º  Avaí 18 35  3 -39

Mesmo jogando na Arena Con-
dá, a Chapecoense foi derrotada 
por 1 a 0 pelo Botafogo nesta quar-
ta (27) e acabou rebaixado para a 
segunda divisão do Campeonato 
Brasileiro de 2020.

Já para a equipe carioca, a vi-
tória no jogo válido pela 35ª rodada 
do Brasileiro foi importante para se 
afastar da zona do rebaixamento.

O gol da vitória do Botafogo 
saiu aos 8 minutos do segundo 
tempo, quando João Paulo tocou 
em profundidade para o atacante 
Rhuan, que tocou por cobertura 
para vencer o goleiro João Ricardo.

 Em uma noite praticamente 
perfeita do goleiro Tadeu, o Goiás 
manteve vivo o sonho de disputar 
a Copa Libertadores de 2020 ao 
ganhar o confronto direto contra o 
Internacional, por 2 a 1. 

O resultado deixou os dois 
times separados por apenas dois 
pontos na tabela. Ainda na zona 
de classificação para a Libertado-
res, o Internacional tem 51 e che-
gou ao terceiro jogo sem vencer. 
Já o Goiás emplacou a segunda 
vitória seguida e tem 49.

A partida foi um massacre do 
Inter na posse de bola e no nú-
mero de finalizações. Não é a toa 
que o goleiro Tadeu se destacou 
mais uma vez. Já a dupla forma-
da por Rafael Moura e Michael 
fez a diferença na frente para o 
Goiás.

Chapecoense 
perde para Botafogo 
e acaba rebaixada 
na Arena Condá

Inter perde e 
vê Goiás encostar 
na briga pela 
Libertadores

Brasileiro

Disputa

CHAPECOENSE 0 X 1 BOTAFOGO

CHAPECOENSE: João Ricardo; 
Eduardo, Douglas, Maurício 
Ramos (Camilo) e Bruno Pacheco; 
Amaral, Márcio Araújo, Renato 
(Arthur Gomes); Henrique Almeida, 
Roberto (Gustavo Campanharo) 
e Everaldo. Técnico: Marquinhos 
Santos.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; 
Fernando, Marcelo Benevenuto, 
Gabriel e Yuri; Cícero, João Paulo 
(Jean) e Alex Santana; Igor Cássio 
(Luiz Fernando), Diego Souza 
(Vinícius Tanque) e Rhuan. Técnico: 
Alberto Valentim.

GOL: Rhuan, aos oito minutos do 
segundo tempo.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

ç

ç
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 O Flamengo comemorou com 
uma grande vitória de virada a con-
quista da Copa Libertadores e do 
Campeonato Brasileiro, ocorridas 
no fim de semana. No lotado Mara-
canã, como de hábito nos jogos do 
time em 2019, a turma de Jorge Je-
sus derrotou o Ceará por 4 a 1 nesta 
quarta-feira e deu sequência a uma 
boa fase que parece infinita.

O grande astro da noite foi Bru-
no Henrique, que anotou três gols 
Vivendo a melhor fase de sua vida, 
o ex-jogador do Santos chegou a 
21 gols no Brasileirão e se tornou 
uma séria ameaça a Gabriel, que 
lidera a artilharia do campeona-
to com apenas um tento a mais. 
Após o apito final, ainda teve mais 
comemoração, já que o Flamengo 

recebeu as medalhas e o troféu de 
campeão brasileiro.

O Flamengo fez desde o início 
da partida o que realiza de melhor: 
atacou o adversário com fúria. O jo-
go pertencia ao Flamengo e o gol ru-
bro-negro parecia questão de tem-
po, mas um contra-ataque mudou 
o rumo dos acontecimentos. Aos 26, 
Felipe Silva passou como quis por 
Rodinei e chutou para a pequena 
área, onde Thiago Galhardo man-
dou a bola para o gol.

A trave salvou o Ceará de levar 
o empate no primeiro tempo quan-
do Bruno Henrique mandou um 
ótimo chute de fora da área. Depois 
de um providencial desvio do go-
leiro Diogo Silva, a bola correu por 
cima da linha de gol e não entrou.

A resistência cearense finalmen-
te foi batida aos 19 minutos. O jo-
vem Lincoln,ajeitou de cabeça para 
Bruno Henrique e o atacante apro-
veitou mandar a bola para a rede. 
Àquela altura, nem mesmo os mais 
otimistas torcedores do Ceará acre-
ditavam que seria possível segurar 
o empate até o fim. E não foi mesmo. 
Aos 28, Bruno Henrique apareceu 
de novo para virar o placar, desta 
vez aproveitando um cruzamento 
de Arrascaeta. Aos 40, o terceiro de 
Bruno: o goleiro rebateu uma falta 
cobrada pelo meia uruguaio e o ata-
cante não perdoou o erro.

Nos acréscimos, Vitinho mar-
cou o quarto gol do Flamengo e fez 
a noite rubro-negra terminar em 
goleada.Vitória foi puxada por Bruno Henrique, astro da noite que anotou três gols 

Em noite de festa no Maracanã, Flamengo 
goleia Ceará com show de Bruno Henrique
Grande astro da noite foi Bruno Henrique, que, vivendo a melhor fase de sua vida, anotou três gols; Vitinho marcou o quarto. 
Após o apito final, ainda teve mais comemoração, já que o Flamengo recebeu as medalhas e o troféu de campeão brasileiro
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