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Só em 2019, União já 
bancou R$ 70 milhões 
em dívidas do RN

Inadimplência 05

Governo potiguar afirma que vai quitar dívida com recursos que espera 
obter com o Programa de Equilíbrio Fiscal. Projeto prevê que União vai 
dar aval para que estados em crise contratem empréstimos no mercado

Festival Mada é atração hoje e sábado
Natiruts, Plutão Já Foi Planeta e Baco Exu do Blues
estão no line-up do encontro na Arena das Dunas

Mais uma pista
Marinha encontrou na costa potiguar mais um barril da Shell,
que pode estar ligado ao despejo de óleo que atinge o Nordeste

Meio ambiente 13

Aumento para 
procuradores trava

Diretor do Igarn é 
demitido do cargo

Ligue 180 teve 693 
denúncias este ano

Projeto que prevê reajuste para a 
categoria não avançou devido a 
emenda polêmica de deputado

Caramuru Paiva já foi nomeado 
como assessor especial parlamentar 
na Assembleia Legislativa

RN é o terceiro estado no Nordeste 
com mais registros de ocorrências 
de violência contra a mulher

Assembleia 03 Exoneração 04 Violência 07

Marcos Corrêa / PR

Trabalho 10

Saldo de empregos no ano 
fica positivo pela 1ª vez
Em setembro, RN apresentou saldo de 2,4 
mil vagas no mercado formal de trabalho

SEXTOU
SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#



 CIDADÃ NATALENSE
A experiente jornalista 

Glácia Marillac, que hoje atua 
na assessoria de comunicação 
do senador Styvenson Valentim 
(Podemos) e é natural de São 
Paulo (SP), vai receber da Câmara 
Municipal o 
título de cidadã 
natalense. 
Homenagem 
mais que 
merecida.

“GRANDE DIA”
O ex-deputado potiguar 

Rogério Marinho, atual secretário 
especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia, comemorou os 
números do Caged de ontem. Em 
todo o País, setembro foi o melhor 
mês para geração de empregos 
desde 2013. “O Brasil desafia 
os pessimistas”, escreveu, pelo 
Twitter.

 DESPEDIDA
O juiz 

Wlademir 
Capistrano 
participou 
ontem da 
última sessão 
plenária como membro do 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-RN). O 
magistrado encerra o biênio 2017-
2019 no próximo sábado, 19.
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Conrado Hübner Mendes, 
professor-doutor de 
Direito Constitucional 

na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 
apontou, num artigo publicado 
na revista Época, em meados 
do ano passado, determinadas 
circunstâncias que colocam os 
ministros do STF, com muita 
frequência, em “toga justa” 
(expressão nossa, não do citado).  

Lembra, por exemplo, 
que um ministro sozinho 
pode impedir, por prazo 
indeterminado, que o tribunal 
resolva um caso. Pode também, 
quando relator, tomar uma 
decisão monocrática e obstruir 
o envio desse caso para 
julgamento colegiado.

Mais: “um ministro relator, 
ao perceber que vai perder, pode 
tirar o caso da turma e mandar 
para o plenário, sem explicação; 
pode também aproveitar a 
ausência anunciada de ministro 
opositor para colocar o caso em 
votação; pode, enfim, esperar 
ministro se aposentar, eleição 
ocorrer ou o Congresso se 
manifestar até devolver o caso e 
assim assegurar o resultado que 
lhe agrada”.

Ou seja: “Eles podem 
violar regras de suspeição e 
impedimento, mesmo quando 
põem em risco a imagem da 
Corte. Esse poder é fruto de 
‘acordos de cavalheiros’, ‘regras 
de fato’, não regras de direito”.

A pergunta é: qual poder da 

república brasileira que não 
joga a partir de seus interesses, 
a despeito de eventuais 
discordâncias internas em suas 
respectivas corporações?

Se é um fato constitucional 
que o Executivo e o Judiciário 
são poderes independentes 
e harmônicos, é igualmente 
verdade que só a Constituição, 
com seus acertos e erros, pode 
pôr um limite à mixórdia que se 

instalou no Brasil, onde todas 
as instituições exigem suas 
“independências” e as usam 
para garantir privilégios de 
repercussão geral para todas as 
categorias abraçadas por elas.

Eventualmente, quando 
esses interesses se contrapõem, 
a exemplo do que começou a ser 
votado nesta quinta-feira sobre 
a prisão em segunda instância, é 
preciso modular bastante o que 
se vai defender ou atacar.

Não é possível simplesmente 
colocar em xeque decisões de 
uma Suprema Corte, quaisquer 
que sejam elas, a partir de 
interpretações que desagradem 
esta ou aquela audiência e isto 
se torne pedra de toque para 
uma campanha que desmoralize 

ou intimide a Corte.
Temos que aprender a 

respeitar e discutir erros e 
acertos nos ambientes corretos 
e da maneira civilizada. Não 
dá é desacreditar o STF como a 
instância de palavra final, pelo 
menos até o momento em que 
mudem seus membros e certos 
entendimentos firmados, também.

Não há poder no Brasil isento 
de mazelas, incluindo todas as 
instâncias da Justiça, Ministério 
Público, OAB, sindicatos, 
organizações do terceiro setor, 
poder legislativo, Executivo, 
organizações privadas com e 
sem fins lucrativos, imprensa, 
planeta terra e o que mais houver 
para colocar nesse balaio.

E temos dito.

Os santos estão no céu

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

 TROCA DESVANTAJOSA
Não deu para entender a 

exoneração de Caramuru Paiva 
do Igarn. Segundo suplente de 
deputado federal – e, portanto, 
relativamente bem votado –, 
ele topou por livre e espontânea 
vontade deixar a direção de um 
órgão estadual para ser assessor 
parlamentar do deputado 
Francisco do PT?

DIA DO FORRÓ
Por falar em Francisco do 

PT, o deputado apresentou na 
Assembleia Legislativa um 
projeto para transformar 13 de 
novembro no Dia Estadual de 
Forró. Foi nesta data, só que 
em 1936, quando nasceu Elino 
Julião, um dos maiores cantores 
e compositores nordestinos.

CIRCULANDO
Mulher do 

ex-prefeito de 
Natal Carlos 
Eduardo 
Alves, Andréa 
Ramalho Alves 
planeja circular nesta sexta-
feira, 18, pelo Parque Aristófanes 
Fernandes, onde acontece a 
Festa do Boi. Secretária de 
Políticas Públicas para as 
Mulheres em Natal, Andréa 
é pré-candidata a prefeita de 
Parnamirim. Até já mudou o 
título de eleitor.

VENTO FORTE
O 

economista 
Geraldo Melo 
Júnior, filho do 
ex-governador 
e ex-senador potiguar Geraldo 
Melo, foi nomeado nesta quinta-
feira, 17, como presidente 
do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra). O pai comemorou 
com post nas redes sociais. “A 
emoção, a vaidade que tenho 
dele, a alegria, tudo hoje me 
impede de dizer qualquer coisa”, 
escreveu Geraldo.

TÁ COM ELE
Assim como na polêmica 

do Proedi, o presidente da 
Assembleia Legislativa, 
Ezequiel Ferreira (PSDB), 
também deverá ser o fiel da 
balança no impasse envolvendo 
o reajuste para procuradores do 
Estado. Está com ele o pedido do 
deputado Raimundo Fernandes 
(PSDB) para que a controversa 
emenda do deputado Nélter 
Queiroz (MDB) seja arquivada.

ROMBO
Estender para todos os 

servidores o reajuste de 16,38% 
que se pretende aplicar aos 
procuradores significaria elevar 
a despesa do Executivo em mais 
de R$ 1 bilhão, nos cálculos da 

A governadora Fátima Bezerra reativou o Conselho de 
Desenvolvimento Metropolitano de Natal e empossou 
seus membros nesta quinta-feira, 17. Segundo a go-

vernadora, o objetivo da iniciativa é fazer um planejamento 
da região de forma integrada, a partir da constatação de que 
muitos problemas não serão resolvidos por ações isoladas. “É 
preciso pactuar decisões e ações para levar políticas públicas 
com qualidade e resultados à população”, afirmou Fátima. A 
Grande Natal tem hoje inacreditáveis 15 municípios e possui 
1,5 milhão de habitantes – 44% da população do Estado. 
“Temos graves problemas como o serviço de saúde e a mobili-
dade urbana. São questões que precisam do foco das gestões 
públicas de forma conjunta”, enfatizou a gestora. A governa-
dora, que é autora do projeto de lei que criou a Região Metro-
politana de Natal, há 20 anos, quando deputada estadual, 
lamentou que as últimas administrações não tenham dado a 
devida atenção aos problemas na capital e seu entorno. Que 
as ações saiam, finalmente, do papel.

Integração metropolitana

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Secretaria de Planejamento e 
Finanças. Em outras palavras, 
isso seria dobrar o rombo 
existente nas contas públicas 
atualmente. Algo impensável.

NEOPETISTA
Um deputado estadual 

chamou a atenção ontem para a 
curiosidade que é o colega tucano 
Raimundo Fernandes compor 
a base de sustentação a Fátima 
Bezerra, do PT, na Assembleia 
Legislativa. “É um ‘neopetista’”, 
resumiu.

10 meses de retrocesso 
e lambança. Para onde estão 

levando nosso país?”

Procurador 
da República Fernando Rocha, 
em referência ao governo do 

presidente Jair Bolsonaro 

“



O líder do PSL na Câmara, 
Delegado Waldir (PSL-GO), 
afirmou em reunião interna da 
ala ligada ao presidente do par-
tido, Luciano Bivar (PE), que 
vai “implodir” o presidente Jair 
Bolsonaro. O áudio do encontro, 
gravado por um dos presentes, 
foi divulgado pelo jornal O Esta-
do de S. Paulo.

“Eu vou implodir o presi-
dente. Aí eu mostro a gravação 
dele. Não tem conversa. Eu im-
plodo ele. Eu sou o cara mais 
fiel. Acabou, cara. Eu sou o cara 
mais fiel a esse vagabundo. Eu 
andei no sol em 246 cidades pa-
ra defender o nome desse vaga-
bundo”, afirma Waldir. Logo em 
seguida, alguém não identifica-

do o alerta: “Cuidado com isso, 
Waldir”.

Na reunião, ocorrida no fim 
da tarde no gabinete da lideran-
ça do PSL na Câmara, deputa-
dos relataram que estavam sen-
do pressionados por Bolsonaro a 
assinar uma lista para destituir 
Waldir e apoiar o nome de Edu-
ardo Bolsonaro (PSL-SP) como 
líder da bancada.

Dois parlamentares rela-
taram ter recebido os pedidos 
em reunião com o próprio pre-
sidente no Palácio do Planalto. 
“Os meninos chegaram lá e o 
presidente disse: ‘Assina se não 
é meu inimigo’”, diz uma das 
presentes. “Eu não consegui não 
assinar”, responde o deputado 

Luiz Lima (PSL-RJ). O depu-
tado Loester Trutis (PSL-MS)  
também diz ter sido pressiona-
do.

Bolsonaro foi gravado por 
alguns parlamentares pedindo 
apoio ao nome do filho. Nesta 
quinta-feira, 17, o presidente 
afirmou considerar uma “de-
sonestidade” a divulgação da 
conversa e sugeriu ter sido 
“grampeado”. “Eu não trato 
publicamente deste assunto. 
Converso individualmente. Se 
alguém grampeou telefone, pri-
meiro é uma desonestidade”, 
afirmou. “Eu falei com alguns 
parlamentares. Me gravaram? 
Deram uma de jornalista? Eu 
converso com os deputados”.
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O projeto de lei enviado pelo 
governo que aumenta em 16,38% 
os salários dos procuradores do 
Estado segue travado na Assem-
bleia Legislativa. A matéria, que 
já recebeu parecer das comissões 
temáticas da Casa, ainda não foi 
analisada em definitivo pelo ple-
nário por causa de uma emenda 
do deputado Nélter Queiroz (MDB) 
que estende o reajuste a todos os 
servidores públicos.

A bancada governista enten-
de que a proposta, além de ser 
inconstitucional, não respeitou 
a tramitação normal na Assem-
bleia, enquanto que os opositores 
querem que a emenda vá à vota-
ção para expor os colegas que são 
contra a aplicação do reajuste 
para todo o funcionalismo público 
estadual. Caso contrário, amea-
çam ir à Justiça.

Na última quarta-feira, 16, o 
deputado Raimundo Fernandes 
(PSDB) pediu à Mesa Diretora da 
Assembleia que determinasse o ar-
quivamento da proposta de emen-
da. Segundo o deputado tucano, a 
proposta de Nélter não poderia ter 
sido enviada ao plenário porque 
não passou antes na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), da 
qual ele é presidente, ou pela Co-
missão de Finanças e Fiscalização 
(CFF). O requerimento ainda não 
foi respondido pelo presidente da 
Assembleia, o deputado Ezequiel 

Ferreira (PSDB), que deve se ma-
nifestar apenas no início da sema-
na que vem.

Raimundo Fernandes alegou 
que a emenda chegou junto com 
o projeto no plenário após ter sido 
encartada de maneira irregular 
pela Comissão de Administração, a 
partir de um parecer assinado pelo 
deputado Kelps Lima (Solidarieda-
de). O parlamentar do PSDB recla-
ma que Kelps deu parecer contrá-
rio ao projeto, mas foi favorável à 
emenda de Nélter – o que, segundo 
Raimundo, seria algo anormal.

O deputado Kelps Lima explica 
que seu ato não teve incorreções. 
Segundo ele, o parecer da Comis-
são de Administração – da qual ele 
é presidente – foi apenas opinativo. 
Isto é, o fato de a manifestação ter 
sido contrária não impede a trami-
tação regular da proposta e conse-
quente envio para plenário, como 
aconteceu. “A única comissão que 
é terminativa na Assembleia é a 
CCJ. Ela é a única em que um pa-
recer contrário, em caso de unani-
midade, pode arquivar um projeto. 
A de Administração é opinativa”, 
frisa.

Apesar de ser contra o projeto 
do governo que aumenta os sa-
lários para os procuradores em 
16,38%, Kelps diz que a emenda de 
Nélter Queiroz precisa ser votada 
junto com o texto original no plená-
rio. Isso não significa um “parecer 

favorável” apenas à emenda, como 
disse Raimundo Fernandes, e sim 
um aval para que a sugestão seja 
também apreciada.

O presidente da Comissão de 
Administração acrescenta que o 
questionamento ao seu relatório le-
vantado pelo deputado Raimundo 
Fernandes (que integra a bancada 
governista) tem, na verdade, outra 
motivação. “Os deputados, sobretu-
do os do PT, são contra a emenda 
e não querem votá-la por causa da 
demagogia. Querem, na verdade, 
arquivar e, por isso, inventaram 
essa lorota”, destaca.

Autor da emenda, o deputado 
Nélter Queiroz afirma que o pe-

dido de arquivamento não passa 
de uma “manobra” dos deputados 
governistas. “Manifesto minha 
indignação com esta atitude. É 
um absurdo que o PT, que tem a 
‘primeira governadora de origem 
popular’ (em referência ao slogan 
de campanha da governadora Fá-
tima Bezerra), que sempre vestiu 
a camisa dos mais simples, adote 
uma manobra dessa contra os ser-
vidores, que estão há dez anos sem 
receber aumento”, critica.

Ele fez, ainda, um apelo a Eze-
quiel Ferreira para que não acate 
o requerimento de Raimundo 
Fernandes e determine o envio da 
emenda para votação, nem que a 

proposta retroaja para a Comissão 
de Constituição e Justiça. “Se isso 
acontecer, nós vamos à Justiça 
contra este absurdo”, pontuou. “Se 
Ezequiel for favorável, a gente judi-
cializa”, endossou Kelps.

O líder do governo na Assem-
bleia, deputado George Soares 
(PL), argumenta que a proposta 
de Nélter é inconstitucional. “Ne-
nhum parlamentar pode dar au-
mento a servidor. É uma prerroga-
tiva exclusiva do Poder Executivo”, 
defende.

Em situação de calamidade 
financeira, o Governo do Estado 
tem argumentado que não há or-
çamento disponível para conceder 
reajustes para servidores. A gestão 
de Fátima Bezerra tem alegado 
que o aumento para os procurado-
res é uma previsão legal, já que os 
vencimentos da categoria são inde-
xados aos salários dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal.

No início do mês, a Secretaria 
Estadual de Planejamento e Fi-
nanças (Seplan) divulgou que a 
emenda de Nélter Queiroz, que 
estende o reajuste para todos os 
servidores (da ativa e aposenta-
dos), representaria um aumento de 
R$ 1,2 bilhão por ano na despesa 
do Estado. “Não acredito que a 
Assembleia Legislativa resolveu 
aderir a pautas bombas”, escreveu 
o secretário Aldemir Freire, em pu-
blicação no Twitter.

Deputado Nélter Queiroz (MDB), autor da emenda que estende reajuste a servidores

Emenda polêmica trava reajuste para 
procuradores na Assembleia Legislativa
Deputados governistas afirmam que estender aumento a todos os servidores públicos do Estado é inconstitucional e pedem 
arquivamento. Opositores falam em ir à Justiça caso presidente da Casa, Ezequiel Ferreira, acate pedido de Raimundo Fernandes

Impasse

João Gilberto / ALRN

Deputado federal Delegado Waldir

“Vou implodir presidente”, diz líder do PSL
Crise

Cleia Viana / Câmara dos Deputados

O ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), disse que prevê 
um placar de 7 a 4 para derru-
bar a possibilidade de prisão 
após condenação em segunda 
instância. Segundo Marco Au-
rélio, o voto que será lido na 
próxima quarta-feira, 23, tem 
de sete a oito páginas.

Ontem, o STF iniciou a 
análise de três ações que dis-
cutem, de forma abstrata, se é 
constitucional prender um con-
denado em segundo grau antes 
de esgotados todos os recursos 
nos tribunais superiores.

Marco Aurélio 
prevê placar de 7 
a 4 contra prisão

Segunda instância
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A governadora Fátima Bezerra 
exonerou o diretor-presidente do 
Instituto de Gestão das Águas do 
Rio Grande do Norte (Igarn), Ca-
ramuru Paiva. O substituto ainda 
não havia sido anunciado até o fe-
chamento desta edição.

Segundo a assessoria do Igarn, 
a saída do diretor-presidente não 
foi motivada por divergências polí-
ticas ou de trabalho.

Demitido do Igarn, Caramuru 
Paiva já foi nomeado “assessor es-
pecial parlamentar” na Assembleia 
Legislativa. A reportagem apurou 
que ele vai trabalhar com o depu-
tado estadual Francisco do PT, que 
dispensou o assessor Luiz Hudson 
Guimarães e estava à procura de 
um substituto.

O Instituto de Gestão das Águas 
tem como uma de suas principais 
atribuições o monitoramento de re-
servatórios hídricos no Estado. Des-
de o início do ano, quando a recém-
-empossada governadora Fátima 
Bezerra nomeou Caramuru Paiva 
para o cargo de diretor-presidente, 
o órgão também passou a intensi-
ficar ações de fiscalização quanto à 
segurança de barragens – por reco-
mendação da Agência Nacional de 
Águas emitida após a tragédia de 
Brumadinho (MG).

Caramuru é agrônomo e tem 
44 anos. Em 2018, foi candidato a 
deputado federal pelo PT e obteve 
23,8 mil votos. Atualmente, é se-
gundo suplente da deputada Natá-
lia Bonavides (PT). Governadora Fátima Bezerra durante posse de Caramuru Paiva no Igarn em janeiro

Diretor do Igarn deixa cargo
e vira assessor na Assembleia
Assessoria do órgão disse que a saída de Caramuru Paiva não foi motivada por divergências políticas 
ou de trabalho. Em 2018, ele foi candidato a deputado federal pelo PT e obteve mais de 23,8 mil votos

Sem substituto

José Aldenir / Agora RN

A Comissão de Adminis-
tração da Assembleia Legis-
lativa pediu à Procuradoria 
da Casa que apure se o secre-
tário de Planejamento e Fi-
nanças do Governo do Esta-
do, Aldemir Freire, cometeu 
crime de responsabilidade ao 
não atender a um pedido de 
informações (convocação) en-
viado desde setembro.

De acordo com o deputado 
estadual Kelps Lima (Solida-
riedade), um dos integrantes 
da comissão, Aldemir Freire é 
chamado na Assembleia des-
de setembro, mas até agora 
não compareceu.

Os parlamentares da 
Comissão de Administração 
querem que o secretário pres-
te contas de movimentações 
financeiros envolvendo ver-
bas de órgãos da administra-
ção indireta do governo.

Comissão da AL 
cobra prestação 
de contas de 
secretário

Convocação
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O Rio Grande do Norte teve 
dívidas bancadas pela União, ao 
longo de 2019, em um valor total de 
R$ 70 milhões. O repasse da União 
serviu para honrar operações de 
crédito junto a instituições bancá-
rias que ficaram sem o pagamento 
por parte do governo estadual.

Com a inadimplência, segundo 
informações da Secretaria do Te-
souro Nacional, o Rio Grande do 
Norte ficará impedido de contratar 
novas operações de crédito, com 
garantia (aval) da União, até 20 de 
setembro de 2020.

Um relatório do Tesouro, pu-
blicado no último dia 15, mostra 
que a União efetuou o primeiro 
pagamento, de R$ 60 milhões, em 
agosto. A segunda vez aconteceu 

em setembro, com o repasse de ou-
tros R$ 10 milhões. 

Somente em setembro, para o 
restante do Brasil, a União pagou 
R$ 442,60 milhões em dívidas ga-
rantidas, sendo R$ 245,63 milhões 
relativos a inadimplências do es-
tado do Rio de Janeiro, R$ 84,04 
milhões de Minas Gerais, R$ 65,29 
milhões de Goiás e R$ 37,40 mi-
lhões do Amapá.

De acordo com Tesouro, da 
mesma forma que o Rio Grande do 
Norte, os estados inadimplentes fi-
carão impedidos de realizar novas 
operações de crédito. A exceção fica 
com o Rio de Janeiro, que hoje está 
incluído no Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF).

Procurada pelo Agora RN, a 

Secretaria Estadual de Planeja-
mento e Finanças (Seplan) infor-
mou que a dívida será paga com 
os recursos que o Estado conseguir 
obter no Plano de Promoção do 

Equilíbrio Fiscal (PEF). O projeto 
prevê que estados com problemas 
financeiros poderão contratar em-
préstimos com aval da União caso 
atendam a alguns requisitos.

Atualmente, o PEF aguarda 
aprovação no Congresso Nacional. 
Caso o projeto seja aprovado e san-
cionado pelo presidente Jair Bolso-
naro, o Rio Grande do Norte espera 
obter até R$ 1,1 bilhão. 

“Realizaremos o pagamento 
com os recursos do PEF. Não es-
tamos pleiteando nenhuma outra 
operação imediata com o aval da 
União, exceto o PEF”, explica Alde-
mir Freire, titular da Seplan. 

Ainda de acordo com ele, mes-
mo com o impedimento para re-
alizar operações até setembro de 
2020, o governo estadual poderá 
ingressar no Plano de Promoção 
do Equilíbrio. “O PEF não é afe-
tado pela nossa inadimplência”, 
encerra.

Secretário Aldemir Freire afirma que Estado segue aguardando empréstimo do PEF

Só em 2019, União bancou R$ 70 milhões 
em dívidas não pagas pelo Governo do RN
Secretaria Estadual de Planejamento e Finanças informou que a dívida será paga com os recursos que o Estado conseguir 
obter no PEF. Projeto prevê que estados com problemas financeiros poderão contratar empréstimos com aval da União

Inadimplência

José Aldenir / Agora RN
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Em poucos dois dias, Jair Bolsonaro 
conseguiu a proeza de esfarelar o que 
havia de apoio sólido entre deputados 

que o sustentam. Rachou o próprio partido, que 
só totaliza pouco mais de 10% dos 513 deputados, 
e ainda revelou sua fragilidade na Câmara ao ser 
derrotado na tentativa de enxotar da Liderança 
do PSL um ex-aliado que agora o chama de 
“vagabundo”. A oposição não esperava ter seu 
trabalho tão facilitado.

As trapalhadas bolsonarianas fortaleceram um 

competidor perspicaz, não declarado, que está 
sempre à espreita: Rodrigo Maia. 

Cada vez com menos apoiadores, governo 
dependerá cada vez mais da vontade do presidente 
da Câmara para aprovar projetos relevantes.

Se Bolsonaro trata assim aos seus, imaginem 
aos outros, advertem líderes de partidos que 
eventualmente apoiam o governo na Câmara.

O Psol, que atua como linha auxiliar do PT, 
comemorou a crise entre Bolsonaro e PSL: “nessa 
briga de gangues, estamos do lado da briga”.

Bolsonaro afasta adeptos e faz a festa da oposição

PODER SEM PUDOR

VOTOS GARANTIDOS
O “coronel” e vereador Nei Ferreira era 

candidato à reeleição, em Vitória da Conquista 
(BA), quando visitou um bairro da cidade: “Aqui 
eu quero 750 votos!”, gritou no palanque. Um 
cabo eleitoral cochichou: “Pois o sr. vai ter 1.500 
votos, coronel”. Ferreira voltou a proclamar, 
ao microfone: “Eu sei que 1.500 eleitores já 
prometeram votar em mim neste bairro, mas 
como eleitor é um animal muito safado, eu aceito 
a metade!

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

VITÓRIA DO BRASIL
A reeleição para o 

Conselho de Direitos 
Humanos da ONU, com apoio 
de 153 países, foi uma vitória 
do Brasil, da diplomacia, 
do governo Bolsonaro e do 
ministro Ernesto Araújo 
(Relações Exteriores). E uma 
derrota vexaminosa das 
ONGs que fizeram campanha 
contra o Brasil.

SEGUE O LÍDER
Em meio à confusão de 

ontem (17), o novo Líder 
do Governo no Congresso, 
senador Eduardo Gomes 
(MDB-TO) não esqueceu o 
time do coração: “De certa 
forma, o Botafogo vai para a 
Liderança”.

NÃO ESTÃO NEM AÍ
As distribuidoras de 

energia, que mandam na 
“agência reguladora” Aneel, 
ganharam de presente do 

Eu sou o cara mais 
fiel a esse vagabundo”

Deputado Delegado Waldir 
(GO),
 líder do PSL, referindo-se ao 
presidente Bolsonaro

"

Divulgação

Ministério de Minas e Energia, 
em 2015, o programa ProGD 
que as estimula a investir em 
energia solar. Quatro anos 
depois, nada. Elas não gostam 
de geração distribuída.

PAPO DE POLÍTICO
O prefeito da cidade de 

Fortaleza (CE), Roberto 
Cláudio, agora promete 
“investigação rígida” sobre 
o desabamento do prédio. 
Seu dever era garantir 
fiscalização rígida contra 
construções clandestinas.

GUERRA DECLARADA
Marco Aurélio (STF) 

declarou guerra aos colegas 
insinuando que os ministros 
Dias Toffoli, Gilmar Mendes 
e Luiz Fux abusaram da 
visão “autoritária” na 
presidência do STF. As 
críticas foram ao vivo.

DELEGADO DE LUA
Lutando para 

permanecer na liderança 
do PSL, o deputado 
Delegado Waldir (GO) não 
é exemplo de fidelidade. 
Em 2016, trocou o PSDB 
pelo PR e em 2018 foi para 
o PSL após a filiação de 
Bolsonaro.

Presidente entrou na briga sem chance de vencer
A derrota constrangedora de Jair 

Bolsonaro e dos filhos, na tentativa de 
expulsar o deputado Delegado Waldir (GO) 
da Liderança do PSL, provou que não havia 
chance de o presidente se sair bem dessa 

briga. E deu a oportunidade aos deputados 
para impor limites à sua influência no 
Legislativo. A crise com o PSL foi criada pelo 
próprio Bolsonaro, dizendo que o PSL “já era” 
e que seu presidente estava “queimado”.  

ALTO LÁ, CAPITÃO
Incomodou os deputados a interferência 

de Bolsonaro para tentar eleger o filho como 
Líder. O presidente havia prometido não fazer 
isso.

ESCREVEU, NÃO LEU
Até a Líder do Governo no Congresso, Joice 

Hasselmann (SP), foi solidária à rebelião dos 
deputado do PSL. Acabou destituída.

PASSOU DO PONTO 
Três deputado do PSL repetiram o mesmo 

à coluna: se Bolsonaro derrubasse o Líder, 
logo estaria indicando membros de comissões 
etc.

A proposta de emenda à Cons-
titucional (PEC) 02/19, de autoria 
dos deputados estaduais Sandro 
Pimentel (PSOL) e Kelps Lima 
(Solidariedade) já está apta para 
ser votada no plenário da Assem-
bleia Legislativa. Essa proposta 
prevê o fim do voto secreto no Po-
der Legislativo estadual.

Na Assembleia, ainda acon-
tecem sessões secretas e votações 
que não são registradas em painel. 
A PEC muda todos os  artigos da 
Constituição Estadual que estipu-
lam esse tipo de procedimento.

A comissão especial formada 
para discutir o projeto foi ins-
talada em março deste ano. O 
parecer favorável a matéria foi 
expedido pelo deputado Sandro 
Pimentel, que justificou o voto 
secreto como  prática não condi-
zente com o atual estágio da de-
mocracia brasileira. No parecer, 
o deputado lembrou que várias 
casas legislativas acabaram com 
esse tipo de votação. 

Sandro também foi o autor do 
texto que acabou, em 2013, com 
todas as votações secretas na Câ-

mara Municipal de Natal.
Hoje na Assembleia, indica-

ções para desembargadores, títu-
los de cidadania e votações refe-
rentes a punições para deputados 
são secretas, para citar alguns 
exemplos.

“A democracia brasileira já 
alcançou um grau de maturidade 
em que não se tolera a ideia de que 
a política pode ser exercida numa 
lógica oculta, escondida. Aprovar o 
fim do voto secreto será um avan-
ço para o legislativo potiguar”, 
afirmou o parlamentar do PSOL.

Agora cabe ao presidente da 
Assembleia, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), definir quando 
o projeto será votado pelos 24 de-
putados. Para ser aprovada, a pro-
posta precisa ter dois terços dos 
votos dos deputados, ou seja, 15. 

Contudo, diante da crise ins-
talada entre oposição e governo 
na Casa, onde os deputados opo-
sicionistas se recusam a dialogar 
com o líder do governo, o deputa-
do George Soares (PL), a propos-
ta deve demorar para entrar na 
ordem do dia.

PEC que acaba com voto secreto
já pode ser votado na Assembleia

Transparência

Hoje, indicações para desembargadores e títulos de 
cidadania têm votações secretas na Casa Legislativa

Deputado Sandro Pimentel (foto) é um dos autores da proposta de emenda à Constituição

João Gilberto / ALRN

Taveira autoriza obras de 
pavimentação nesta sexta

Nova Parnamirim

O prefeito de Parnamirim, 
Rosano Taveira, vai autorizar 
nesta sexta-feira, 18, o início de 
obras de pavimentação asfálti-
ca em Nova Parnamirim.

Uma das vias beneficiadas 
nesta etapa do serviço será a 
rua Adail Pamplona de Mene-
zes, onde Taveira fará a assi-
natura simbólica da ordem de 
serviço pela manhã.

Segundo a Prefeitura, tra-
ta-se de um investimento da 
ordem de R$ 1,1 milhão. A rua 
Pamplona de Menezes será 
a primeira a ser beneficiada 
porque, no local, já foram con-
cluídas as obras de saneamen-
to básico. “Queremos dar um 
banho de asfalto, saneamento 
e iluminação em toda a cidade”, 
encerrou Taveira.
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Câmara promove mutirão de mamografias para 
servidoras em parceria com Grupo Reviver

Câmara aprova nota de repúdio contra fechamento do Hospital Ruy Pereira

A Câmara Municipal de Natal abraça a Cam-
panha Outubro Rosa e realiza neste mês uma sé-
rie de eventos alusivos à prevenção e tratamento 
do câncer de mama. Depois de uma solenidade 
que homenageou entidades e voluntários atuan-
tes na prevenção e no apoio às mulheres, vítimas 
de câncer, a Casa promoverá um mutirão para 
exames de mamografia, junto a uma série de ser-
viços voltados para as servidoras da instituição. 
A unidade móvel de exames do grupo Reviver 
estará no estacionamento da sede do Poder Le-
gislativo Municipal, para realizar 210 exames de 
mamografia. “A Campanha deste ano tem como 
público-alvo as servidoras da Casa e dos gabine-
tes, como forma de acolhimento e valorização da 
saúde física e emocional das mulheres. A Câmara 

cumpre seu papel chamando a atenção para a re-
levância da prevenção ao câncer de mama e em 
parceria com entidades responsáveis”, destaca 
o presidente da Casa, vereador Paulinho Freire 
(PSDB).

Por unanimidade, os 29 vereadores da cidade do 
Natal, aprovaram durante Sessão Ordinária a nota 
de repúdio feita pela Comissão de Saúde da Casa, 
que critica a possibilidade de fechamento do Hospital 
Estadual Dr. Ruy Pereira.  A estrutura hospitalar 
atualmente é referência no Rio Grande do Norte 
em cirurgias vasculares e tratamento de diabéticos. 
Inaugurado em outubro de 2010, o Hospital Ruy Pereira 
tinha como principal função desafogar os corredores 
lotados do Walfredo Gurgel. A vice-presidente da CMN, 
a vereadora Nina Souza (PDT), pediu o empenho 
dos parlamentares para que seja cobrado o apoio da 
bancada federal. “Eu quero lembrar que cada um de 
nós votou em um Deputado Federal e votou em um 
Senador. Está na hora de pegar o telefone, pegar o 
papel e pedir a esse pessoal para colocar algum recurso 
para o Hospital Ruy Pereira”, enfatizou Nina. Já o 
presidente da Comissão de Saúde, vereador Fernando 

Lucena (PT) agradeceu o apoio de todos os vereadores 
e ressaltou a participação da casa. “Isso nos orgulha 
porque mostra que o vereador é uma pessoa do povo, 
sente a dor do povo. Então a Câmara responde de 
uma forma que me surpreende e mostra que esses 
vinte e nove que estão aqui representam a população”, 
acrescentou Lucena.

ACOLHIMENTO DE GESTANTES 
Durante discussões na 

Sessão Ordinária, os vereadores 
aprovaram a derrubada do veto 
integral do poder executivo, ao 
Projeto de Lei N° 202/2017, 
de autoria da vereadora Carla 
Dickson (PROS) e subscrito 
pelo vereador Cícero Martins 
(PSL), que trata da oferta 
de leito hospitalar privativo e 
acompanhamento psicológico 
para mães de natimorto e óbito 
fetal nas maternidades de Natal. 
“Esse projeto quer que tenha 
uma ala especial para separar 
as mães com atendimento 
especial, psicológico, assistente 
social, porque é muito 
complicado você saber que 
perdeu seu filho e ao seu lado 
tem uma mãe comemorando o 
nascimento do bebe”, explicou o 
vereador Cícero Martins (PSL).

HOMENAGEM ÀS ROCAS
De autoria do presidente da 

Casa, vereador Paulinho Freire 
(PSDB), a Câmara Municipal 
realizou uma Sessão Solene 
em homenagem ao Bairro das 
Rocas, situado na Zona Leste 
da capital. Vinte e uma pessoas, 
entre moradores, comerciantes 
e figuras importantes do bairro, 
foram homenageadas pelo 
Legislativo municipal. Com 
mais de 10 mil habitantes, 
segundo dados do Anuário Natal 
2017/2018 (SEMURB), o bairro 
das Rocas é considerado um 
dos mais antigos da cidade de 
Natal e é conhecido pela sua 
riqueza histórica, cultural e 
desportiva.

PLANO DIRETOR 
ZONA NORTE

Representantes de entidades 
e do poder público se reuniram 
no Plenário da Câmara Municipal 
de Natal para discutir o Plano 
Diretor do município com foco 
na zona Norte. O encontro foi 
proposto pelo vereador Sueldo 
Medeiros (PHS), que colocou 
na pauta temas como as 
construções de interesse social 
em Zonas de Proteção Ambiental 
- ZPAs. O Plano Diretor é um 
instrumento da política urbana 
instituído pela Constituição 
Federal de 1988, que o define 
como “instrumento básico da 
política de desenvolvimento 
e de expansão urbana”, e é 
regulamentado pela Lei Federal 
n.º10.257/01, mais conhecida 
como Estatuto da Cidade, pelo 
Código Florestal (Lei n.º4.771/65) 
e pela Lei de Parcelamento do 
Solo Urbano (Lei n.º 6.766/79). 

CENTRAL DE EMPREGOS
Os vereadores Nina Souza 

(PDT), Preto Aquino (Patriota), 
Ana Paula (PL) e Luiz Almir 
(AVANTE) estiveram presentes 
na reunião da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação 
Final.  Os parlamentares zeraram 
a pauta da reunião e deram 
parecer favorável a Projeto de 
Lei do vereador Dagô (DEM) 
que trata sobre a criação de uma 
central de emprego para pessoas 
com deficiência no município de 
Natal. A matéria será votada em 
plenário e, se aprovada, com 
consequente aval do Executivo, 
permitirá que pessoas com 
deficiência possam se cadastrar.

www.cmnat.rn.gov.br

CÂMARA   AGORA
Verônica Macedo

O Rio Grande do Norte registra 
693 denúncias de violência contra 
a mulher através do número “Li-
gue 180”, Central de Atendimento 
à Mulher em Situação de Violên-
cia, no período de janeiro a junho 
deste ano. As informações são do 
Sistema Integrado de Atendimen-
to à Mulher (SIAM) e do Sistema 
de Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos (SONDHA) e foram ob-
tidos pelo site jornalístico Fiquem 
Sabendo, por meio da Lei de Acesso 
à Informação.

De acordo com as informações, o 
Rio Grande do Norte é o terceiro no 
Nordeste em número de denúncias 
por grupo de 100 mil habitantes. 
A taxa registrada é de 19,9 casos, 
apenas atrás de Alagoas (30,28) e 

da Bahia (21,20).
Em números absolutos, os ca-

sos de violência denunciados pelas 
potiguares está em sexto lugar. A 
Bahia, com 3141 casos, lidera os 
números de violência denunciados.

Em todo o país, a ocorrência 
com maior número de denúncias no 
Ligue 180 foi “violência doméstica e 
familiar”. Em todo o ano de 2018, 

foram 62.485 casos, o equivalente a 
67% de todos os registros de violên-
cia. Em 2019, foram 35.769, quase 
8 mil relatos a mais que o mesmo 
período em 2018.

No primeiro semestre de 2018, 
a segunda ocorrência mais registra-
da foi “ameaça”, com 5.566 denún-
cias. Já no 1º de 2019, esse tipo de 
ocorrência foi 4º lugar no ranking. Ligue 180 dá suporte a casos como esses

Estado registra 693 denúncias de violência 
contra a mulher pelo “Ligue 180” este ano
De acordo com as informações do Sistema Integrado de Atendimento à Mulher (SIAM), o Rio Grande do Norte é o terceiro 
estado no Nordeste em número de denúncias por grupo de 100 mil habitantes; taxa registrada é de 19,9 casos em solo potiguar

Dados

José Cruz / Agência Brasil
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 18 de outubro de 2019 a 24 de outubro de 2019 (com exceção das ofertas válidas por 3 dias) ou 
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio 
são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em 
até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao 
mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das 
principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

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

1,69
KG

R$

MAMÃO FORMOSA
Granel

0,69
UNID.

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 18/10/2019 A 24/10/2019OFERTAS DE DIAS07

OFERTAS VÁLIDAS DE 18/10/2019 A 20/10/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 18/10/2019 A 24/10/2019OFERTAS DE DIAS07

ALFACE 

CRESPA, LISA OU 

AMERICANA 

Unidade

0303 07

Tomate especial
Granel 1,79

KG

R$

Banana Pacovan
Granel

Melão 
japonês ou
Melão amarelo
Granel1,99

KG

R$ 1,99
KG

R$

Cebola branca
Granel 1,99

KG

R$

15,99
KG

R$

Alho nacional
Granel

SEXTA
DO CHURRASCO

18/10

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

18 A 20/10

SEGUNDA
DA LIMPEZA

21/10

TERÇA
DA PADARIA

22/10

QUARTA
BÁSICA
23/10

QUINTA
DOCE
24/10

1,89
KG

R$

Abóbora/Jerimum
Granel

Contrafi lé 
bovino 
a vácuo 
porcionado
A partir de:

Vodka Absolut
Garrafa c/ 1L

Suco integral 
de uva OQ
Garrafa c/ 1L

Azeite 
extravirgem 
Borges
Unidade c/ 500ml

Halls extraforte
Embalagem c/ 21 
unidades c/ 27.5g

Achocolatado em pó Aro
Embalagem c/ 1,01 kg

Limpador 
Casa & 
Perfume
Diversas 
fragrâncias, 
unidade 
c/ 1L

Lava roupas 
Becker
Diversas 
fragrâncias, 
unidade 
c/ 3L

23,89
KG

R$ 94,90
GARRAFA

R$

15,29
GARRAFA

R$ 12,89
UNID.

R$

15,89
EMB.

R$

0,99
UNID.

R$

Néctar 
Nutrinéctar
Diversos sabores, 
unidade c/ 200ml

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Leite 
condensado 
TP Nilza
Unidade c/ 395g

Absorvente 
com abas 
Always
Cobertura seca, 
embalagem 
c/ 8 unidades2,85

UNID.

R$ 2,19
EMB.

R$

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de:

Picanha Grill    
Peça

Ventilador 
Mondial NV15    
30cm, 220V

Lava roupas 
concentrado Ariel    
Unidade c/ 2L Farinha 

de trigo 
especial 
Sarandi    
Pacote 
c/ 25kg

Óleo de soja Aro    
Unidade c/ 900ml

Açúcar 
cristal m&k    
Pacote c/ 1kg

Lombo suíno congelado Aurora   
Peça, a partir de:

15,39
KG

R$

48,90
KG

R$

84,90
UNID.

R$ 22,90
UNID.

R$ 55,90
PCT.

R$ 3,65
UNID.

R$ 1,95
PCT.

R$

14,89
KG

R$ 12,29
KG

R$

1,59
UNID.

R$ 2,19
PCT.

R$

Bisteca suína 
congelada Aurora
Peça, a partir de:

Bebida 
mista 
Fruit Shoot
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 275ml

Açúcar demerara m&k
Pacote c/ 1kg

16,99
EMB.

R$ 11,49
PCT.

R$

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

Ervilha 
congelada 
Daucy
Pacote c/ 1kg

Batata 
pré-frita 
MaisBatata
Pacote c/ 2kg

Jerked beef 
dianteiro 2000
Pacote c/ 1kg

15,49
PCT.

R$

19,90
PCT.

R$ 5,89
UNID.

R$ 7,49
GARRAFA

R$ 2,19
LATA

R$

Polpa de fruta 
Nossa Fruta
Sabor caju, 
unidade c/ 1kg

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 3L

Cerveja Bohemia
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,29
PCT.

R$
Arroz Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg 2,45

PCT.

R$Farinha de 
trigo especial 
Rosa Branca
Pacote c/ 1kg

Café 
almofada 
Maratá
Pacote 
c/ 250g 3,49

PCT.

R$
Feijão-carioca 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg 4,29

PCT.

R$

Sardinha 
Gomes da 
Costa
Unidade c/ 84g

Leite 
de coco Aro 
Unidade 
c/ 500ml

Achocolatado 
em pó Apti 
Embalagem 
c/ 200g 2,95

UNID.

R$ 6,99
UNID.

R$ 2,09
EMB.

R$ Salgadinho 
Fandangos
Pacote 
c/ 59g 2,29

PCT.

R$ 1,89
PCT.

R$Chocolate 
Kit Kat
Unidade 
c/ 41,5g 6,99

EMB.

R$

3,99
UNID.

R$4,29
UNID.

R$

Taça para 
chopp Floripa
Unidade 
p/ 300ml

6,89
EMB.

R$

Pano multiuso 
Alklin
Rolo c/ 25 
unidades

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Aro 
Embalagem 
promocional, 
leve 24 e 
pague 22 
rolos c/ 30m  22,90

KG

R$ 11,89
UNID.

R$

15,79
UNID.

R$

Amaciante 
Comfort
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

7,99
UNID.

R$

Inseticida 
aerosol SBP 
multi 
Unidade 
c/ 380ml

25kg

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

Pneu 
Direction 
Touring
175/65R14 82T

229,90
UNID.R$

Foto ilustrativa. 
Não acompanha roda.
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 18 de outubro de 2019 a 24 de outubro de 2019 (com exceção das ofertas válidas por 3 dias) ou 
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio 
são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em 
até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao 
mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das 
principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

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

1,69
KG

R$

MAMÃO FORMOSA
Granel

0,69
UNID.

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 18/10/2019 A 24/10/2019OFERTAS DE DIAS07

OFERTAS VÁLIDAS DE 18/10/2019 A 20/10/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 18/10/2019 A 24/10/2019OFERTAS DE DIAS07

ALFACE 

CRESPA, LISA OU 

AMERICANA 

Unidade

0303 07

Tomate especial
Granel 1,79

KG

R$

Banana Pacovan
Granel

Melão 
japonês ou
Melão amarelo
Granel1,99

KG

R$ 1,99
KG

R$

Cebola branca
Granel 1,99

KG

R$

15,99
KG

R$

Alho nacional
Granel

SEXTA
DO CHURRASCO

18/10

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

18 A 20/10

SEGUNDA
DA LIMPEZA

21/10

TERÇA
DA PADARIA

22/10

QUARTA
BÁSICA
23/10

QUINTA
DOCE
24/10

1,89
KG

R$

Abóbora/Jerimum
Granel

Contrafi lé 
bovino 
a vácuo 
porcionado
A partir de:

Vodka Absolut
Garrafa c/ 1L

Suco integral 
de uva OQ
Garrafa c/ 1L

Azeite 
extravirgem 
Borges
Unidade c/ 500ml

Halls extraforte
Embalagem c/ 21 
unidades c/ 27.5g

Achocolatado em pó Aro
Embalagem c/ 1,01 kg

Limpador 
Casa & 
Perfume
Diversas 
fragrâncias, 
unidade 
c/ 1L

Lava roupas 
Becker
Diversas 
fragrâncias, 
unidade 
c/ 3L

23,89
KG

R$ 94,90
GARRAFA

R$

15,29
GARRAFA

R$ 12,89
UNID.

R$

15,89
EMB.

R$

0,99
UNID.

R$

Néctar 
Nutrinéctar
Diversos sabores, 
unidade c/ 200ml

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Leite 
condensado 
TP Nilza
Unidade c/ 395g

Absorvente 
com abas 
Always
Cobertura seca, 
embalagem 
c/ 8 unidades2,85

UNID.

R$ 2,19
EMB.

R$

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de:

Picanha Grill    
Peça

Ventilador 
Mondial NV15    
30cm, 220V

Lava roupas 
concentrado Ariel    
Unidade c/ 2L Farinha 

de trigo 
especial 
Sarandi    
Pacote 
c/ 25kg

Óleo de soja Aro    
Unidade c/ 900ml

Açúcar 
cristal m&k    
Pacote c/ 1kg

Lombo suíno congelado Aurora   
Peça, a partir de:

15,39
KG

R$

48,90
KG

R$

84,90
UNID.

R$ 22,90
UNID.

R$ 55,90
PCT.

R$ 3,65
UNID.

R$ 1,95
PCT.

R$

14,89
KG

R$ 12,29
KG

R$

1,59
UNID.

R$ 2,19
PCT.

R$

Bisteca suína 
congelada Aurora
Peça, a partir de:

Bebida 
mista 
Fruit Shoot
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 275ml

Açúcar demerara m&k
Pacote c/ 1kg

16,99
EMB.

R$ 11,49
PCT.

R$

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

Ervilha 
congelada 
Daucy
Pacote c/ 1kg

Batata 
pré-frita 
MaisBatata
Pacote c/ 2kg

Jerked beef 
dianteiro 2000
Pacote c/ 1kg

15,49
PCT.

R$

19,90
PCT.

R$ 5,89
UNID.

R$ 7,49
GARRAFA

R$ 2,19
LATA

R$

Polpa de fruta 
Nossa Fruta
Sabor caju, 
unidade c/ 1kg

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 3L

Cerveja Bohemia
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,29
PCT.

R$
Arroz Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg 2,45

PCT.

R$Farinha de 
trigo especial 
Rosa Branca
Pacote c/ 1kg

Café 
almofada 
Maratá
Pacote 
c/ 250g 3,49

PCT.

R$
Feijão-carioca 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg 4,29

PCT.

R$

Sardinha 
Gomes da 
Costa
Unidade c/ 84g

Leite 
de coco Aro 
Unidade 
c/ 500ml

Achocolatado 
em pó Apti 
Embalagem 
c/ 200g 2,95

UNID.

R$ 6,99
UNID.

R$ 2,09
EMB.

R$ Salgadinho 
Fandangos
Pacote 
c/ 59g 2,29

PCT.

R$ 1,89
PCT.

R$Chocolate 
Kit Kat
Unidade 
c/ 41,5g 6,99

EMB.

R$

3,99
UNID.

R$4,29
UNID.

R$

Taça para 
chopp Floripa
Unidade 
p/ 300ml

6,89
EMB.

R$

Pano multiuso 
Alklin
Rolo c/ 25 
unidades

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Aro 
Embalagem 
promocional, 
leve 24 e 
pague 22 
rolos c/ 30m  22,90

KG

R$ 11,89
UNID.

R$

15,79
UNID.

R$

Amaciante 
Comfort
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

7,99
UNID.

R$

Inseticida 
aerosol SBP 
multi 
Unidade 
c/ 380ml

25kg

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

Pneu 
Direction 
Touring
175/65R14 82T

229,90
UNID.R$

Foto ilustrativa. 
Não acompanha roda.
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Pela quarta vez no ano, o Rio 
Grande do Norte encerrou um mês 
com saldo positivo na geração de 
empregos no mercado formal. Se-
gundo o Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), 
divulgado nesta quinta-feira, 17, 
pelo Ministério da Economia, o 
Estado registrou o melhor mês de 
setembro desde 2014 na criação de 
postos de trabalho, com um saldo 
positivo de mais de 2,4 mil vagas.

No ano, esse saldo positivo foi 
de 2.040 vagas e, nos últimos 12 
meses, 4.020 vagas. No mês passa-
do, ainda de acordo com o Caged, 
foram 13.344 admissões contra 
10.859 demissões, totalizando um 
saldo de 2.485 empregos. No Rio 
Grande do Norte, o saldo positivo 

foi puxado principalmente pela 
agricultura. O setor foi responsável 
pela expansão de 1.637 vagas no 
mercado formal, seguido pelo setor 
de serviços, que apresentou um sal-
do de 381 postos.

Serviços, indústria de transfor-
mação e construção civil exibiram 
em setembro uma discreta reação, 
exibindo saldos positivos respec-
tivamente a criação de 381, 235 e 
198 novas vagas de trabalho. Em 
todo o País, no mês passado, foram 
criadas 157.213 vagas de empregos 
formais, constituindo-se no melhor 
setembro desde 2013, quando foi 
registrado resultado positivo de 
211.068 vagas.

Pela primeira vez no ano, todas 
as 27 unidades da federação apre-

sentaram resultado positivo na 
oferta de vagas formais de traba-
lho. Com o resultado de setembro, 
o Rio Grande do Norte tem, pela 
primeira vez, saldo positivo no ano. 
Com as novas contratações, agora o 
saldo é de 2.040 vagas abertas.

No acumulado dos nove primei-
ros meses de 2019, o País gerou 
761.776 empregos formais, 6% a 
mais do que o mesmo período do 
ano passado. Por regiões, o Nor-
deste apresentou o maior saldo 
positivo em setembro, com a oferta 
de 57.035 postos. Em 2º lugar ficou 
o Sudeste (+56.833 vagas) e em 
terceiro, o Sul (+23.870). O Centro-
-Oeste ficou em quarto lugar em se-
tembro (+10.073 vagas) e o Norte, 
em quinto (+9.352). Foi o quarto mês consecutivo que o Rio Grande do Norte registrou saldo positivo

Rio Grande do Norte cria 2,4 mil vagas 
no melhor mês de setembro desde 2014
Saldo positivo foi puxado principalmente pela agricultura, que foi responsável pela expansão de 1.637 vagas no mercado formal, 
seguido pelo setor de serviços, que apresentou um saldo de 381 postos; no ano, o Estado tem saldo positivo de 2.040 vagas

Caged

José Aldenir / Agora RN

Corpo de José Aldo, de 53 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira na UFRN

Funcionário terceirizado 
da UFRN é encontrado morto

Luto

José Aldenir / Agora RN

Um funcionário terceirizado 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) foi en-
contrado morto na manhã desta 
quinta-feira, 17, na reitoria do 
campus universitário. Segundo 
familiares, o homem, identifica-
do como José Aldo Correia, de 53 
anos, sofria de problemas cardía-
cos há alguns anos.

Atuante na área de manuten-
ção elétrica da UFRN, José Aldo 
cumpria expediente das 14h às 
22h. Sua família sentiu estranhe-
za na demora dele para retornar 
para casa e resolveu procurá-lo.

Após buscas, José foi encon-
trado sem vida em um auditório 
da reitoria, as 8h da manhã. Ape-

sar de ter sido localizado nesta 
quinta, há a possibilidade de que 
ele tenha morrido ainda na noite 
da última quarta-feira, 16.

Devido a problemas cardíacos, 
o homem foi afastado em 2018 da 
função e havia retornado aos tra-
balhos há seis meses. José Aldo 
era casado e tinha quatro filhos.

Em contato com a reportagem 
do Agora RN, a UFRN informou 
que está prestando auxílio aos 
familiares e contactou todos os 
órgãos responsáveis para a ação 
de perícia e remoção do corpo. Os 
serviços e aulas não serão sus-
pensas. No entanto, as atividades 
do auditório da reitoria ficarão 
sem funcionar temporariamente.

A Secretaria Municipal 
de Saúde, por meio do Cen-
tro de Controle de Zoonoses 
(CCZ), prorrogou, até 8 de 
novembro, a Campanha de 
Vacinação Antirrábica, que 
inicialmente acabaria na 
próxima sexta-feira, 18. O 
motivo foi a situação epide-
miológica da raiva no Rio 
Grande do Norte (RN), onde 
vários municípios não conse-
guiram imunizar uma gran-
de quantidade de animais. 

A Campanha segue com 
a estratégia porta a porta, 
pontos fixos (confira os locais 
dessa semana ao final do 
texto) e, para condomínios 
ou pessoas com mais de cinco 
animais, agendamentos pelo 
telefone 3232-8235.

De acordo com dados do 
CCZ, já foram imunizados 
75.453 animais, sendo 50.349 
cães e 25.104 gatos. Dados 
computados até esta quarta-
-feira. O objetivo da Campa-
nha é controlar a circulação 
do vírus da raiva canina e 
felina, evitando casos da do-
ença nesses animais e a sua 
transmissão para humanos.

Natal prorroga 
Campanha 
de Vacinação 
contra a Raiva

Cães e gatos
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Demis Roussos

Redução de espaços das igrejas
na TV já é bem importante

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1

Aqui, sábado passado, se falou da possibilida-
de da Igreja Internacional da Graça de Deus 
vir a deixar a programação da Band, espe-

cialmente o horário que ocupa no seu prime time.
Pois bem, embora alguns setores já admitam 

como certa, qualquer novidade neste sentido, tam-
bém segundo informações internas, não acontecerá 
antes da primeira metade do ano que vem. Existe a 
questão contratual.

Mas o esvaziamento, ao que parece, está em 

curso e este, da Band, está longe de ser um exemplo 
isolado.

A Igreja Universal, que por mais de uma dé-
cada vinha ocupando quatro horas diárias na 
programação da TV Gazeta, hoje só está com três.

A Plenitude, que antes tinha mais da metade 
da grade da Rede Brasil, ficou só com duas. Essas, 
além de muitas outras.

Como se observa, os espaços estão sendo enxu-
gados. Ou muitas preces passaram a ser ouvidas.

MUITO ESTRANHO
Ou a Band tem conceitos 

completamente diferentes ou 
as pessoas da sua direção pre-
ferem trabalhar sem muito 
critério.

Nos programas esportivos, 
por exemplo, a determinação 
de agora é privilegiar os con-
vidados de fora. Eles passam a 
ter preferência sobre os contra-
tados da casa.

ATÉ AÍ
Não por acaso, programas 

como “Jogo Aberto”, “Donos da 
Bola” e “Terceiro Tempo”, já de 
alguns dias passaram a obede-
cer esta nova ordem.

Ordem que se limita a ex-
-jogadores ou a companheiros 
das emissoras concorrentes. 
Eles sempre em primeiro lu-
gar. Meio esquisito. 

REVELAÇÃO
Em meio a tantos ex-jo-

gadores transformados em 
comentaristas de futebol, vale 
destacar o trabalho de Paulo 
Nunes no SporTV.

Nos programas ou trans-
missões, só fala o absoluta-
mente indispensável, sem nun-
ca passar a intenção de querer 
ser o professor ou tentar ensi-
nar alguma coisa. Vai bem.

JORNALISMO
Depois de passagens por 

outras emissoras de TV e rá-
dio, e já com um bom tempo 
na casa, Luiz Guerra acaba de 
ser transferido para o núcleo 
investigativo do jornalismo da 
Record.

Uma área que, aliás, ele 
transita com muita facilidade.

ENCOSTANDO
A TV Cultura, que aos pou-

cos vai ativando mais a sua 
produção, segundo levanta-
mento de audiência entre 13 
de setembro a 13 de outubro, 
conseguiu superar a Band em 
muitos momentos.

Ou em mais de 209 ho-
ras ocupou o quarto lugar na 
Grande São Paulo.

RECONHECIMENTO
Na quarta-feira, direção 

e funcionários do SBT ofere-
ceram uma pequena festa à 
dona Zilda Deramo, 50 anos 
funcionária do Grupo SS.

No mesmo dia, ela re-
cebeu flores e uma joia de 
presente de Iris Abravanel 
e Silvio Santos, sua secretá-
ria em todo esse tempo.

ANIVERSÁRIO
No dia 18 de outubro 

de 1999, Ana Maria Braga 
estreou o “Mais Você” na 
Globo, já dividindo a cena 
com Louro José, seu fiel es-
cudeiro também nos tempos 
de Record.

Hoje, ao completar 20 
anos, Fausto Silva será o 
seu convidado no café da 
manhã. Ao vivo, de São 
Paulo.

QUEM SABE
Há uma torcida para 

que ainda tenhamos o reer-
guimento da TV Gazeta, es-
pecialmente em uma aposta 
mais forte no jornalismo, 
que faça valer a tradição e 
importância da Fundação 
Cásper Líbero.

O seu jornalismo, hoje, 
está reduzido há apenas 5 
horas por semana. Segunda 
a sexta. Fecha aos sábados 
e domingos. 

ORÇAMENTO
Em discussão na Band, o 

orçamento da programação 
2020 inclui, entre outros, os 
novos realities de culinária 
de Paola Carosella e Henri-
que Fogaça.

Independentemente 
das decisões, nada que vá 
abalar o roteiro da linha 
“MasterChef”. O próximo, 
versão amadores, começará 
a ser gravado em fevereiro. 
Só depois dele, as atenções 
serão voltadas para os de-
mais.  

n A atual edição do “Canta 
Comigo” já foi inteiramente 
gravada...

n ... Gugu, por sua vez, agora 
vai aguardar o tradicional “Fa-
mília Record” e em seguida o 
“Power Couple”.

n Os programas do SBT devem 

seguir normalmente até 20 de 
dezembro...

n .... Depois, férias coletivas, 
devendo retornar exatamente 
um mês depois às atividades...

n ... O único caso pendente 
ainda é o do dono. Tudo indica 
que, desta vez, ele pretende 

suspender as suas costumeiras 
férias do final de ano...

n ... Pelo menos até agora nada 
foi indicado para a sua produção 
e também não estão sendo adian-
tadas gravações para cobrir os 
meses de janeiro e fevereiro.

n “Arte e Equilíbrio” é a nova 

série do “Jornal da Record” que 
estreia na próxima segunda-
-feira...

n ...Vai mostrar como a arte 
pode auxiliar no tratamento de 
transtornos psiquiátricos...

n ... E funcionar como uma fer-
ramenta no processo da tera-

pia, já que pode ser usada para 
expressar o que paciente está 
sentindo e não consegue dizer 
em palavras...

n ... As reportagens aborda-
rão depressão, a síndrome de 
burnout, ansiedade, síndrome 
do pânico, luto e estresse pós-
-traumático.

Bate-Rebate

C´EST FINI
Geraldo Luís 

vai voltar a gravar 
material inédito para o 
“Domingo Show”. Há o 
entendimento que não é 
mais possível continuar 
com tantas reprises.

A propósito do 
Geraldo, também 
são muitas as 
falhas técnicas e 
na coordenação do 
“Balanço Geral” 
nos últimos dias. 
A cobertura do 
desabamento de um 
prédio, terça-feira, em 
Fortaleza, foi um dos 
piores dias. E o fato de 
ser ao vivo não pode, o 
tempo todo, servir de 
desculpa.

Então é isso. Mas 
amanhã tem mais 
Tchau!

A LEI E O CRIME
Em “Amor de Mãe”, subs-

tituta de “A Dona do Pedaço”, 
Tuca Andrada fará o persona-
gem Belizário.

No caso, um policial que é 
comparsa de Álvaro (Irandhir 
Santos), o grande vilão da his-
tória.

João Cotta/TV Globo
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Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875

uniccar.com.br | @unic.car

 FIAT CRONOS | 2018HYUNDAI IX35 | 2017MITSUBISHI L200 TRITON | 2015 AUDI A4 | 2017FIAT ARGO | 2018

MERCEDES-BENZ C 180 | 2015MITSUBISHI OUTLANDER | 2017MITSUBISHI ASX | 2017BMW X1 | 2017 NISSAN SENTRA SL | 2017

Na Unic Car você encontra um showroom com 
carros de qualidade exclusivos, já revisados, 

com vistoria cautelar e com certificado de 
garantia, tudo isso em uma loja confortável 
com um atendimento individual onde você 

tem o tempo necessário para fazer uma 
escolha que combine com você.

UMUMA ESCOLHA ÚNICA.

SÁBADO É O DIA DE
ENCONTRAR SEU PRÓXIMO

CARRO DE ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE

A Marinha do Brasil encontrou 
nesta quinta-feira, 17, um tambor 
com 200 litros de óleo na costa do 
Rio Grande do Norte, a 7,4 quilô-
metros de Natal. A embalagem, 
que tem um símbolo da petroleira 
Shell, é semelhante a outros repo-
sitórios encontrados no litoral do 
Nordeste, que é atingido por man-
chas de óleo desde setembro.

Segundo a Marinha, o tambor 
está fechado e com líquido em seu 
interior. A descoberta, feita pelo 
Navio Patrulha Guaíba, está sendo 
usada nas investigações sobre a 
origem do produto.

Segundo análises iniciais, o va-
zamento que atingiu todo o litoral 
do Nordeste do País pode ter ocor-
rido em uma região entre 600 km 
e 700 km da costa, na altura dos 
Estados de Sergipe e Alagoas.

A estimativa foi feita por pes-
quisadores do Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisa de Engenharia (Coppe) 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, que trabalharam com uma 
tecnologia conhecida como modela-
gem inversa, que parte dos pontos 
de chegada das manchas nas praias 
e faz o caminho para trás, estiman-
do o ponto de origem desse óleo.

O estudo foi encomendado pela 
Marinha à Coppe. Até esta quarta-
-feira, 178 localidades haviam sido 
atingidas pelas manchas, de acor-
do com o Ibama.

O cálculo usou como ponto de 
partida o mapa atualizado diaria-
mente pelo órgão ambiental que 
mostra os dias e locais em que as 
manchas estão chegando às praias 
do Nordeste. Barril capturado por navio da Marinha no Rio Grande do Norte tem marca da Shell

Navio da Marinha encontra barril de 
petróleo na costa do Rio Grande do Norte
Em todo o Nordeste, segundo dados do Ibama, há ao menos 178 locais de 72 municípios em nove 
estados atingidos pelas manchas de óleo; barril encontrado no RN foi encaminhado ao Rio de Janeiro
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VINHO NOSSO DE CADA DIA
O hábito de apreciar vi-

nho tem se tornado cada vez 
mais frequente na vida dos 
brasileiros e em especial dos 
potiguares. As adegas (clima-
tizadas ou não) tem espaço de 
destaque nas salas ou varan-
das das nossa casas. Foi  o mo-
tivo que levou  Bruna Gosson 
a escolher a ADEGA para ser 
seu ambiente na casa cor RN 
2019. Ambiente onde ela une o 
aconchego da madeira e a rus-
ticidade da pedra, a tornando 
acolhedora e convidativa.

ACONTEMPORÂNEA ADEGA
O destaque fica por con-

ta do grande sofá central de 
cor neutra (com assento para 
ambos os lados), tendência 
na arquitetura de interiores. 
Para  coroar o ambiente e  
pontuar cores,  Bruna usou  
obras de arte de prestigiando 
assim, nossos  os artistas lo-
cais.Bravo!!!

ACÚSTICA X HARMONIA
DOS AMBIENTES

Numa palestra descon-
traída e rica de informações 
técnicas, as arquitetas Suly 
Barreto e Rafaela Estevão da 
Rocha falaram sobre a impor-
tância das adequadas técnicas 
para aperfeiçoar a acústica e 
a harmonia dos ambientes na 
Arena da Casa Cor nessa terça 
15/10. Tudo de bom!
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Projeto Gemini
Henry Brogan (Will Smith) é o 

melhor assassino profissional do 
mundo, com uma taxa de sucesso 
maior do que de qualquer outro, mas, 
quando decide se aposentar, acaba se 
tornando um alvo da Agência de Inteli-

gência de Defesa dos Estados Unidos. 
Enquanto luta para se manter vivo, ele 
se depara com um clone e descobre 
que as ações do governo são para 
esconder um grande segredo, que só 
Brogan é capaz de desmascarar.

SEXTOU

DICA DE CINEMA

TRIBUTO RENATO RUSSO

Wesley’s Bar
A partir de R$ 15
Início às 22h18

OUTUBRO

KHRYSTAL

Natal Shopping
Entrada gratuita
Início às 17h19

OUTUBRO

HILKELIA

Teatro Riachuelo Natal
A partir de R$ 60
Início às 20h18

OUTUBRO

ROBERTA CAMPOS

Casa da Ribeira
A partir de R$ 25
Início às 20h18

OUTUBRO

Arena das Dunas
A partir de R$ 60
Início às 17h

18/19
OUTUBRO

BANDA FLY ROCK

Taverna Pub
A partir de R$ 15
Início às 21h3019

OUTUBRO

OS MELHORES DO MUNDO

Teatro Riachuelo Natal
A partir de R$ 90
Início às 21h19

OUTUBRO

SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#
Festival Mada 2019

Como um dos principais festivais 
do Brasil a valorizar a criatividade da 
música autoral de vanguarda, o Música 
Alimento da Alma (Mada) 2019 está 
apostando em importantes tendências 
no seu line up. Estarão em evidência o 
hip hop contemporâneo e a chamada 
nova MPB, apresentando artistas 
que estão renovando esses gêneros. 
Também haverá algumas grandes 
performances musicais com estrelas 
que já conquistaram seu espaço no 
mercado. 

Ao todo, serão 22 horas de música 
sem intervalos. O festival repetirá a ex-
periência de apresentações alternadas 
nos três palcos com a integração de 

várias áreas do complexo Arena das 
Dunas. Uma das grandes atrações 
desta edição é a banda de reggae 
brasiliense Natiruts, que subirá ao 
palco no sábado, 19. O potiguar Júnior 
Groovador, estrela do Rock in Rio 
2019, também está no line up, além de 
bandas como Plutão Já Foi Planeta, 
Baco Exu do Blues, Baiana System, 
Luiza Lian, Mad Dogs, Djonga, Flora 
Matos, Luedji Luna, Bule e Zé Caxangá 
& Seu Conjunto.

INFORMATIVO
SEMANAL

Os�médicos�que�prestam�serviço�ao�
programa�Estratégia�Saúde�da�Família�
(ESF)�de�Natal�suspenderam�o�
atendimento�e�protestaram,�mais�
uma�vez,�quarta-feira�(16).�Os�
profissionais�reivindicam�o�
pagamento�da�gratificação�e�têm�em�
pauta�outras�reivindicações.�A�
paralisação�é�de�24h.�Os�servidores�se�
concentraram�na�sede�do�Sindicato�
dos�Médicos�do�Rio�Grande�do�Norte�
(Sinmed�RN)�e�depois�saíram�em�
caminhada�até�o�Hospital�Ruy�Pereira,�
em�Neópolis,�onde�se�uniram�ao�
Sindicato�dos�Servidores�em�Saúde�do�
RN�(SindSaúde)�que�protestam�contra�
o�possível�fechamento�da�unidade�e�
os�atrasos�no�pagamento�de�salários�
por�parte�do�Governo�do�Estado.�Na�
próxima�quarta-feira�(23)�a�categoria�
participa�de�uma�audiência�na�
Câmara�Municipal�de�Vereadores�de�
Natal�para�continuar�as�negociações.

é�interditado�e�prejudica

SIGA,�FALE,�CURTA!

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

é�interditado�e�prejudicaé�interditado�e�prejudicaé�interditado�e�prejudicaé�interditado�e�prejudica

SIGA,�FALE,�CURTA!

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

PROTESTO
Hoje�(18)�o�Dia�do�Médico�será�
comemorado�com�dois�eventos�
especiais�promovidos�Sinmed�RN.�
Pela�manhã�a�atividade�será�no�
Hospital�Universitário�Onofre�Lopes�
com�uma�visita�da�diretoria�do�
Sinmed.�A�ideia�é�promover�uma�
maior�interatividade�com�pacientes�e�
funcionários,�além�de�distribuição�de�
brindes�aos�médicos.�Haverá�também�
uma�exposição�com�obras�do�
fotógrafo�Canindé�Soares�e�do�artista�
plástico�Flávio�Freitas�e�ao�final�tem�
show�com�o�músico�Carlinhos�Zens.�
No�período�da�tarde�a�programação�
será�montada�uma�estrutura�no�
Calçadão�da�Avenida�João�Pessoa,�na�
Cidade�Alta,�em�Natal.�No�local,�por�
meio�de�uma�parceria�com�a�UnP,�
estudantes�de�medicina�farão�
atendimentos�à�população�com�
aferição�de�pressão�e�testes�de�
glicemia,�além�da�programação�
cultural.�

DIA�DO�MÉDICO

Desde�a�última�segunda-feira�(14)�a�
diretoria�do�Sinmed�está�percorrendo�
os�hospitais�de�Natal�e�Região�
Metropolitana�levando�a�presença�do�
sindicato�aos�locais�de�trabalho,�além�
de�música�e�arte�de�qualidade.

“A�nossa�ideia�é�interagir�com�a�
comunidade�de�médicos�e�
pacientes,�mostrando�nossa�
solidariedade�e�apoio�na�luta�por�
uma�assistência�digna�à�população”,�
destaca�Geraldo�Ferreira,�presidente�
do�Sinmed/RN.

Na�segunda�o�Sinmed�visitou�os�
hospitais�Maria�Alice�Fernandes�e�o�
Santa�Catarina.�Na�terça�foi�a�vez�do�
Varela�Santiago�e�do�Hospital�Rio�
Grande.�Na�quarta�foi�ao�Cecam,�da�
Liga�Norte�Riograndense�Contra�o�
Câncer�e�ao�Walfredo�Gurgel.�Ontem�
(17)�os�visitados�foram�a�Maternidade�
Divino�Amor�e�o�Hospital�Regional�
Deoclécio�Marques,�ambos�em�
Parnamirim.

VISITAS�

VEJA�AS�FOTOS�
sinmedrn.org.br�

Dentro�das�comemoração�do�Mês�do�Médico,�
promovido�pelo�Sinmed�RN,�a�Regional�Mossoró�realiza�
até�25�de�outubro�atividades�culturais,�científicas�e�
associativas.�Serão�atividades�alusivas�ao�Dia�do�
Anestesiologista�(�16/10�)��e�ao�Dia�do�Médico�(�18/10�),�
realizadas�em�vários�locais,�promovendo�interação�entre�
a�classe�médica�trabalhadora��e�os�mais�diversos�
segmentos�da�sociedade.�Confira�a�programação�
completa�em�sinmedrn.org.br

MOSSORÓ

Em�comemoração�ao�Dia�do�Médico,�o�Sindicato�dos�
Médicos�do�RN�realiza,�no�próximo�domingo�(20),�às�8h,�
uma�missa�especial�celebrada�pelo�Pe.�Stanley�Dantas�na�
sede�do�sindicato.�

MISSA
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Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875

uniccar.com.br | @unic.car
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MERCEDES-BENZ C 180 | 2015MITSUBISHI OUTLANDER | 2017MITSUBISHI ASX | 2017BMW X1 | 2017 NISSAN SENTRA SL | 2017

Na Unic Car você encontra um showroom com 
carros de qualidade exclusivos, já revisados, 

com vistoria cautelar e com certificado de 
garantia, tudo isso em uma loja confortável 
com um atendimento individual onde você 

tem o tempo necessário para fazer uma 
escolha que combine com você.

UMUMA ESCOLHA ÚNICA.

SÁBADO É O DIA DE
ENCONTRAR SEU PRÓXIMO

CARRO DE ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE

A Marinha do Brasil encontrou 
nesta quinta-feira, 17, um tambor 
com 200 litros de óleo na costa do 
Rio Grande do Norte, a 7,4 quilô-
metros de Natal. A embalagem, 
que tem um símbolo da petroleira 
Shell, é semelhante a outros repo-
sitórios encontrados no litoral do 
Nordeste, que é atingido por man-
chas de óleo desde setembro.

Segundo a Marinha, o tambor 
está fechado e com líquido em seu 
interior. A descoberta, feita pelo 
Navio Patrulha Guaíba, está sendo 
usada nas investigações sobre a 
origem do produto.

Segundo análises iniciais, o va-
zamento que atingiu todo o litoral 
do Nordeste do País pode ter ocor-
rido em uma região entre 600 km 
e 700 km da costa, na altura dos 
Estados de Sergipe e Alagoas.

A estimativa foi feita por pes-
quisadores do Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisa de Engenharia (Coppe) 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, que trabalharam com uma 
tecnologia conhecida como modela-
gem inversa, que parte dos pontos 
de chegada das manchas nas praias 
e faz o caminho para trás, estiman-
do o ponto de origem desse óleo.

O estudo foi encomendado pela 
Marinha à Coppe. Até esta quarta-
-feira, 178 localidades haviam sido 
atingidas pelas manchas, de acor-
do com o Ibama.

O cálculo usou como ponto de 
partida o mapa atualizado diaria-
mente pelo órgão ambiental que 
mostra os dias e locais em que as 
manchas estão chegando às praias 
do Nordeste. Barril capturado por navio da Marinha no Rio Grande do Norte tem marca da Shell

Navio da Marinha encontra barril de 
petróleo na costa do Rio Grande do Norte
Em todo o Nordeste, segundo dados do Ibama, há ao menos 178 locais de 72 municípios em nove 
estados atingidos pelas manchas de óleo; barril encontrado no RN foi encaminhado ao Rio de Janeiro
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Ana Luize
ARQUITETANDO

VINHO NOSSO DE CADA DIA
O hábito de apreciar vi-

nho tem se tornado cada vez 
mais frequente na vida dos 
brasileiros e em especial dos 
potiguares. As adegas (clima-
tizadas ou não) tem espaço de 
destaque nas salas ou varan-
das das nossa casas. Foi  o mo-
tivo que levou  Bruna Gosson 
a escolher a ADEGA para ser 
seu ambiente na casa cor RN 
2019. Ambiente onde ela une o 
aconchego da madeira e a rus-
ticidade da pedra, a tornando 
acolhedora e convidativa.

ACONTEMPORÂNEA ADEGA
O destaque fica por con-

ta do grande sofá central de 
cor neutra (com assento para 
ambos os lados), tendência 
na arquitetura de interiores. 
Para  coroar o ambiente e  
pontuar cores,  Bruna usou  
obras de arte de prestigiando 
assim, nossos  os artistas lo-
cais.Bravo!!!

ACÚSTICA X HARMONIA
DOS AMBIENTES

Numa palestra descon-
traída e rica de informações 
técnicas, as arquitetas Suly 
Barreto e Rafaela Estevão da 
Rocha falaram sobre a impor-
tância das adequadas técnicas 
para aperfeiçoar a acústica e 
a harmonia dos ambientes na 
Arena da Casa Cor nessa terça 
15/10. Tudo de bom!
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Pesquisadores suíços es-
tão cultivando tecidos cere-
brais humanos, de chipanzés 
e de macacos em laboratório 
para entender o que nos 
diferencia. O cérebro huma-
no é absolutamente único, 
somos a única espécie que 
consegue raciocinar e desen-
volver ideias complexas de 
forma rápida. Porém, ainda 
existem perguntas sobre 
as diferenças entre o nosso 
cérebro e os dos nossos pa-
rentes mais próximos, como 
macacos e chipanzés.

Por isso, uma equipe de 
cientistas, do Instituto de Of-
talmologia Molecular e Clí-
nica em Basileia, na Suíça, 
está explorando o assunto 
com ajuda do sequenciamen-
to genético e dos organoides, 
órgãos em miniatura cultiva-
dos a partir de célular-tronco 
em placas de Petri - recipien-
te achatado de vidro.

O pesquisador J.J. Gray, 
principal autor do estudo, 
afirma: “Ao estudar o de-
senvolvimento não apenas 
de nossa própria espécie, 
mas de nossos parentes 
vivos mais próximos, você 
pode começar a entender os 
mecanismos que levam à di-
ferença entre nossas células 
e tecidos. Agora temos as 
ferramentas para fazer isso: 
células-tronco pluripotentes 
induzidas, CRISPR, orga-
noides e genômica de célula 
única”.

Os pesquisadores ob-
servaram por quatro meses 
como os organoides do cére-
bro humano, do macaco e do 
chimpanzé cresceram e como 
as células começaram a se 
especializar. Após traçar o 
perfil do RNA - molécula res-
ponsável pela síntese de pro-
teínas das células do corpo 
- nas células individuais, foi 
possível criar um atlas dos 
genes específicos do homem 
e os mecanismos genéticos 
que alteravam a aparência 
das células durante o desen-
volvimento.

Cientistas cultivam 
cérebros em 
laboratórios para 
estudar humanos

Experiência

Iniciativa é de pesquisadores da Suíça

Divulgação

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GRANJA AVIFORTE LTDA, CNPJ: 12.648.028/0001-19, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Li-
cença de Operação, para uma empresa de criação de animais (avilcultura), localizada na Estrada 
do Fio – km 03, S/N, Zona Rural, Mossoró/RN. CEP 59.619-218.

KAHILTON RODRIGUES FORTE
SÓCIO

PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

FRANCISCO IVANILDO FERREIRA, CPF: 046.114.634-78, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Re-
novação de Licença de Instalação – LI  n° 2014-071455/TEC/LI-0010, a qual licencia um posto para 
revenda de combustíveis líquidos, gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel -S10, desenvol-
vendo também as atividades de troca de óleo, borracharia e loja de conveniência, localizado em um 
terreno com área total de 626,15 m², situado na AV. João Manoel Pessoa, barro vermelho, Itajá-RN. 

FRANCISCO IVANILDO FERREIRA 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

R C G INDUSTRIA E SERVICOS LTDA / MARMORARIA CARRARA, CNPJ 10.874.433/0001-20, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para a Aparelhamento de placas 
e execução de trabalhos em Mármore, granito, ardósia e outras pedras, localizada na Rua 
Analia Jovem De Paula, n° 18, Emaus, Parnamirim/RN, CEP: 59.149-196.

TEREZINHA DE JESUS COSTA GOMES
EMPRESÁRIA

FERREIRA & CHAGAS COMERCIAL LTDA
  PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A empresa FERREIRA & CHAGAS COMERCIAL LTDA CNPJ: 18.303.395/0001-02, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte (IDEMA) o PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para um Posto Revendedor 
de Combustíveis Líquidos Para Automotores, localizado na Av. 27 DE NOVEMBRO, 537 
CENTRO CEP: 59.865-000 no município de UMARIZAL/RN. 

 
EDNARDO FERREIRA DAS CHAGAS

Titular

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
FÓRUM MINISTRO JOSÉ DELGADO

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDI.0004.000057-7/2019
20 DIAS (VINTE DIAS)

PJE 0809150-49.2019.4.05.8400 - DESAPROPRIAÇÃO
AUTOR: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 
RÉU: JOSÉ VALMIR DE MEDEIROS
4ª VARA FEDERAL - RN
O Doutor JANÍLSON BEZERRA DE SIQUEIRA, Juiz Federal da 4ª Vara, da Seção Judiciária 
do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
o  DNIT promove uma Ação de Desapropriação por Utilidade Pública (Processo 
nº 0809150-49.2019.4.05.8400), em que figuram como desapropriado JOSÉ VALMIR DE 
MEDEIROS (CPF 277.116.684-49), que pelo presente Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 
contados de sua publicação, ficam CITADOS os terceiros interessados que desejarem 
CONTESTAR a presente Ação, em 15 dias, a contar do término do prazo do presente 
edital, na forma da Lei processual civil em vigor ou apresentarem qualquer impugnação ao 
preço ofertado, no valor de R$ 11.360,00 (onze mil, trezentos e sessenta reais), depositado 
em conta judicial, e que será levantado em favor dos expropriados na forma do disposto 
no Decreto-Lei nº 3365/41, por desapropriação de área correspondente à 300,74m², ou 
seja, 6,15% (seis vírgula quinze por cento) da propriedade que mede na sua totalidade 
4.886,27m² de superfície, limitando-se ao Norte, com Ivo Barreto de Medeiros, com 45,77m; 
ao Sul, com a BR 304, com 44,95m; a Leste, com Rua Projetada, com 6,66m; e ao Oeste, 
com Raimundo Teófilo Santos, com 6,83m, com registro no Primeiro Ofício de Notas da 
Comarca de Macaíba/RN. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se 
o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei.  Ficando, 
ainda, cientes que a sede deste Juízo Federal situa-se na Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa 
Nova, nesta Capital.  Dado e passado nesta cidade do Natal/RN, em 07 de outubro de 
2019.  Eu, Fanger Figuerêdo da Silva, Encarregado do Setor, digitei e subscrevo, e vai 
devidamente assinado pelo MM. Juiz Federal.

JANÍLSON BEZERRA DE SIQUEIRA 
Juiz Federal da 4ª Vara

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
MODIFICAÇÃO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO

CONDOMÍNIO SOLAR ÁGUA APART HOTEL
 BENEDITO FAGUNDES PEREIRA, Oficial do Registro de Imóveis do município de Tibau do 
Sul, da Comarca de Goianinha, deste Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc.
 FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, em cumpri-
mento ao disposto no art. 32, da Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964 e Lei 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973 (Das Averbações).- Que, a empresa – IB 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA -  CNPJ/MF nº 07.139.646/0001-01, com sede na Rua Missionário Gunnar Vingren, nº 1995 – Capim 
Macio – Natal-RN – CEP: 59082-080,- por sua administradora, legalmente constituída – Sra. Raquelle Braz 
Farias – CPF/MF nº 437.916.620-15, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG 
nº 1080534827-SSP-SP, residente e domiciliada na cidade de Natal-RN, à Alameda dos Bosques, nº 680 
– Condomínio Parque das Palmeiras – Casa 241 – Nova Parnamirim – CEP: 59151-600,- requereu a AVER-
BAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO do empreendimento imobiliário denomi-
nado “CONDOMÍNIO SOLAR ÁGUA APART HOTEL”, à ser construído em uma área de terreno urbano na 
ordem de 10.782,47m² de superfície e uma área construída = Alvará de Construção 030/2014, da Prefeitura 
Municipal de Tibau do Sul-RN, com 7.287,28m² e Área total – ABNT - NBR  – 12.721, de  14.813,13m²  - 
situado à Rua da Gameleira, nº 363 (o empreendimento encontra-se pronto e acabado, porém, não averbado 
no Cartório competente), conterá após concluído: 09 blocos de apartamentos, denominados Bloco Mar, 
Bloco Bahia, Conjunto Lagoa, Bloco Lago, Bloco Cascata, Bloco Cachoeira, Bloco Córrego, Bloco Riacho 
e Bloco Rio, totalizando 154 (cento e cinquenta e quatro) unidades, além de um auditório e um restaurante, 
totalizando, assim, 156 (cento e cinquenta e seis) unidades autônomas.- As vagas de estacionamento per-
tencem a área comum do empreendimento.- Sua área comum será composta de 109 (cento e nove) vagas 
de garagem todas de uso comum, 09 (nove) serão adaptadas para portador de necessidades especiais.- A 
área comum será composta por guarita, casa de lixo, circulação para veículos, passarelas metálicas entre 
os blocos no pavimento superior, recepção, bar piscina, piscinas 01, 02, 03 e 04, deck molhado 01 e 02, 
jardins, passeios para pedestres, passarela de madeira na piscina 03, pedras e cascata nas piscinas 03 e 
04 e vestiário feminino e masculino,- consequentemente, localizado à Rua da Gameleira - na Praia da Pipa 
– Tibau do Sul-RN: Título de Propriedade – Matrícula nº 2660, integrante do Livro nº 2-Registro Geral,- do 
Cartório de Registro de Imóveis de Tibau do Sul-RN.- E, assim, encontram-se depositados neste Cartório, 
a PETIÇÃO inicial e demais documentos atinentes ao caso.- As impugnações daqueles que se julgarem 
prejudicados quanto àquela modificação, deverão apresentar no mesmo Cartório, no endereço acima, até 
o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 2ª publicação deste Edital em jornal de grande circulação deste 
Estado.- Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito a averbação da modificação do memorial 
da incorporação, ficando os documentos, desde já, à disposição dos interessados neste Cartório de 
Registro de Imóveis durante as horas regulamentadas.

Tibau do Sul-RN, 17 de outubro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE - 5ª VARA
Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova - Natal/RN - (84) 4005-7525 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
Prazo de 10 (dez) dias

O Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente aos 
TERCEIROS INTERESSADOS , que nesta 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO nº 0804139-39.2019.4.05.8400, ajuizada pelo 
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES em face de JOSUE 
LIMA DA SILVA (e outro), que tem como objeto a desapropriação por utilidade pública do imóvel 
descrito na exordial, localizado na Rua Manuel Antônio Faustino, 13, Centro, Macaíba/RN.
E, nesta data, na cidade de Natal/RN, em cumprimento ao determinado no artigo 34 do 
Decreto-Lei nº 3.365/41, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e 
eventual impugnação de terceiros, expediu-se o presente EDITAL, com prazo de dez 
(10) dias, indo devidamente assinado pelo MM. Juiz Federal.

IVAN LIRA DE CARVALHO
Juiz Federal da 5ª Vara

Dois decretos assinados pelo 
presidente Jair Bolsonaro oficia-
lizaram a entrada dos Correios e 
da Telebras no PPI (Programa de 
Parcerias de Investimentos). As 
estatais fazem parte do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) e agora, 
os próximos passos envolvem um 
estudo sobre a privatização das 
empresas seguido de uma votação 

no Congresso, que aprovará ou não 
as vendas.

Os decretos 10.066 e 10.067, 
respectivamente para os Correios 
e Telebras, qualificam as estatais 
para a entrada no PPI. No entan-
to, isso não significa uma venda 
imediata: ainda são necessários 
estudos sobre o ingresso das com-
panhias no setor privado para 
“propor ganhos de eficiência e re-

sultados para a empresa, com vis-
tas a garantir sua sustentabilidade 
econômico-financeira”, segundo o 
governo.

Em ambos os casos, quem ad-
ministrará esses estudos é um 
comitê interministerial com mem-
bros da Casa Civil, Ministério da 
Economia, o MCTIC e a presença 
de estatais como o BNDES (Ban-
co Nacional de Desenvolvimento 

Econômico Social) e as empresas 
envolvidas. Os decretos preveem 
reuniões quinzenais e a meta é que 
o estudo seja entregue em seis me-
ses, com a chance de ser prorroga-
do pelo mesmo período.

O ministro Marcos Pontes do 
MCTIC, afirmou ao Correio Brazi-
liense que apoia a venda para o setor 
privado e que o PPI ajudará a melho-
rar a governança das estatais.

Estatais entram em programa de privatização
Companhias ingressaram no Programa de Parceiras de Investimentos e a privatização precisa ter aval

Correios e Telebras
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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

Os astros recomendam muito cuidado 
com as palavras hoje. Evite comentar 
segredos e projetos. Converse muito 
com quem ama e não deixe nada 
abalar a harmonia do romance.

Ouça conselhos de pessoas bem-
sucedidas. Sua saúde pode estar 
mais frágil, vá ao médico. Viagem ou 
contato com alguém de outra cidade 
trará alegria. Abuse do seu charme 
na conquista.

Assuntos de grana vão exigir mais 
atenção ao longo do dia. É do trabalho 
que virão seus ganhos. Forte ligação 
com colega pode indicar amor, será? 
Fase envolvente no romance.

É melhor não contar demais 
com a sorte e fugir de jogos ou 
investimentos de risco. Atração 
proibida ficará mais forte, só 
cuidado para não se iludir. O 
romance pede mais confiança.

Você pode se decepcionar com algum 
projeto pessoal ou de trabalho. Mas 
não deixe isso abalar sua confiança: 
levante a cabeça e siga em frente. 
À noite, pode ter boas surpresas na 
paquera. 

Quem trabalha com parentes vai precisar 
de muito jogo de cintura para evitar 
atritos. O romance está no ar e é um bom 
dia para conhecer alguém. Se já achou 
seu par, reforce o companheirismo.

Talvez precise de mais sossego para se 
concentrar hoje. Pode ter imprevisto numa 
viagem ou preocupação com pessoa 
de outra cidade. No amor, uma postura 
discreta pode atrair a pessoa certa.

Cuidado com as fofocas no trabalho. 
Evite se automedicar, vá ao médico! 
Respeite seus limites. Quem está livre 
pode se interessar por colega. Na vida a 
dois, melhore o diálogo.

Pode se aborrecer com amigos no 
início do dia. É preciso liberdade 
para correr atrás do que quer. 
Passeios e papos descontraídos 
podem estimular a paquera ou dar 
novo ânimo à vida a dois.

A Lua traz sorte e muita criatividade. 
Não conte com o que ainda não recebeu 
e evite gastos para não se arrepender. 
Sucesso na conquista. A dois, que tal 
uma viagem ou um passeio ?

É melhor não contar muito com 
os colegas hoje. Pode enfrentar 
rivalidades. Se precisar de apoio, é 
na família que deve buscar auxílio. 
Respeite as diferenças no romance e 
saiba a hora de ceder.

Sua experiência vai fazer a diferença 
no trabalho. Seu poder de atração 
está com tudo, mas pode faltar 
pique para sair de casa hoje. Já no 
romance, o clima vai esquentar em 
quatro paredes.

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

Maria da Paz consegue a última vaga para participar do concurso de bolos. Rock vai com Eusébio 
falar com Matilde e estranha que ela conheça seu pai. Régis reclama da cela superlotada. Evelina 
mente para Camilo e Yohana e ajuda Jô. Evelina comenta com Maria da Paz a desconfiança que tem 
sobre Jô. Otávio alerta que Vivi precisará abandonar sua carreira para fugir com Chiclete. Kim tenta 
convencer Márcio a se casar com ela. Eusébio questiona Cornélia sobre Maltide. Antero avisa a Régis 
que não conseguiu confirmar seu álibi no endereço da massagem. V

A DONA DO PEDAÇO

Lola rejeita a ideia de Júlio. João avisa a Afonso que pretende levar Shirley e Inês para 
Salvador. Isabel fala de sua festa com Júlio, que é rude com a menina. Shirley apoia Afonso 
quando ele chega em casa. Isabel não deixa os amigos de Alfredo irem à sua festa. Júlio 
estranha ao ver Assad conversando com Elias. Shirley tenta esconder de Afonso sua vontade 
de ir embora com João. Zeca e Olga namoram escondidos. Clotilde conversa com dona Maria 
sobre Almeida. Júlio se embriaga com Almeida. João aparece no armazém e beija Shirley. 

ÉRAMOS SEIS

Nana pede segredo a Paloma sobre sua gravidez. Gisele se assusta com a intenção de Diogo de 
envenenar Alberto. Paloma pede a Ramon para voltar para casa. Diogo coloca o veneno na xícara 
que está à frente do local em que Alberto costuma sentar à mesa. Gisele fica apavorada ao ver que 
Sofia sentou no lugar de Alberto. Paloma sugere que as xícaras sejam trocadas como a brincadeira 
de escravo de Jó, o que faz com que Diogo não saiba mais qual a xícara que contém o veneno. 

Poliana diz a Luisa que deseja terminar seus estudos na Ruth Goulart, e pede para 
continuar na cidade. Pendleton pergunta a Ester o que ela sente por Poliana. Fernanda 
pede para Raquel ficar em casa para tomar conta de Poliana e Lorena. Guilherme e Filipa 
conversam sobre o problema de sua avó. Roger fica furioso ao saber que Guilherme foi 
falar com OTTO sobre os problemas de sua família, e o proíbe de sair.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A Conmebol confirmou nesta 
quinta-feira, 17, que o estádio do 
Maracanã, no Rio de Janeiro, será 
a sede da final da Copa Libertado-
res de 2020. Já a decisão da Copa 
Sul-Americana do próximo ano vai 
acontecer no estádio Mario Kem-
pes, em Córdoba, na Argentina. 
Nos dois casos, a final será reali-
zada em jogo único. Neste ano, a 
decisão do torneio continental de 
maior importância na América do 
Sul está marcado para acontecer 
no Estádio Nacional de Santiago, 
no Chile. Grêmio ou Flamengo 
disputam vaga na final desta tem-
porada.

“Por decisão do Conselho da 
Conmebol, foram selecionadas as 
cidades de Rio de Janeiro e Cór-
doba como sedes para as finais 
únicas de 2020”, anunciou a Con-
mebol, nas redes sociais. O resul-
tado foi informado após reunião do 
Conselho da entidade sul-ameri-
cana de futebol, em Assunção, no 
Paraguai.

O encontro contou com a pre-
sença do governador do Rio, Wil-
son Witzel (PSC), que fez parte da 
comitiva da CBF presente no even-
to. O anúncio prévio da presença 
do governador já havia levantado a 
suspeita de que o Maracanã acaba-
ria sendo escolhido. O tradicional 
estádio brasileiro era o principal 
favorito nesta disputa. Também 
estavam no páreo o próprio está-
dio Mario Kempes (Córdoba, Ar-
gentina), o Mineirão, a Arena do 
Grêmio, o Beira-Rio, o Morumbi, 
a Arena Corinthians e o Estádio 

Nacional (Lima, Peru).
Consultores técnicos da Con-

mebol visitaram os estádios can-
didatos na Argentina, no Peru e 
também no Brasil. Segundo a en-
tidade, os critérios avaliados pelos 
técnicos foram: visão, conceito e 
legado da proposta, características 
técnicas do estádio e campos de 
treinamento, requisitos de segu-
rança, mobilidade e acomodação e 
aspectos sociais, políticos, ambien-
tais e comerciais.

A final no Maracanã será 
a segunda no novo formato es-
tabelecido pela Conmebol, com 
as competições sul-americanas 
sendo decididas em jogo único. A 
primeira edição assim será neste 
ano, em Santiago, no dia 23 de 
novembro. Flamengo e Grêmio 
brigam para chegar à grande fi-
nal. A outra semifinal tem Boca 
Juniors e River Plate. Já a Co-
pa Sul-Americana deste ano vai 
ser decidida no estádio General 
Pablo Rojas, em Assunção, no 
Paraguai. O jogo estava marcado 
para o estádio Nacional de Lima, 
no Peru, mas mudou de local por 
falha na organização dos perua-
nos, que tentarão receber a parti-
da no próximo ano.

Em 2020, será no Mario Kem-
pes, em Córdoba, que recebeu uma 
grande reforma para virar uma 
das sedes dos jogos da Copa Amé-
rica, em 2011. Os outros estádios 
na disputa eram o Estádio Ciudad 
de La Plata (Argentina), o Mané 
Garrincha, em Brasília, e o Nacio-
nal de Lima (Peru).

Maracanã vai sediar a final da 
Libertadores do ano que vem
Maior palco do futebol brasileiro foi escolhido 
por decisão do conselho técnico da organizadora

Rio de Janeiro

Estádio que recebeu a final da Copa do Mundo de 2014 vai sediar a final da Libertadores

Rodrigo Ferreira / Agora RN
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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$ 19,90

Piso Super 
Prime
Luminatto 
Bege 
56x56cm 
Tipo C
Cód. 60881

UND. R$ 43,90

Porcelanato 
Cerbras
Ícaro 
Matte 
62x62cm
Cód. 57430

UND. R$ 53,90

Porcelanato 
Polido 
Cerbras
Olimpo 
61x61cm
Cód. 57419

UND. R$ 53,90

Porcelanato 
Polido 
Cerbras
Homero 
61x61cm
Cód. 57416

UND.

R$ 14,89

Piso Cerbras
Manaus 
Bege 
46x46cm
Cód. 59046

UND.

PISOS

SUPER OFERTA PORCELANATOS

Válido de 15 a 19/10 de 2019 ou enquanto durar o estoque, nas lojas de Natal e Parnamirim. Imagens Ilustrativas.

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

R$ 14,84

Piso Cerbras
Ondina 
46x46cm
Cód. 59032

UND.

R$ 26,90
UND.

Massa 
Corrida 
25Kg
Tintas Lux
Cód. 55779

R$ 79,90
UND.

Tinta 
Diatex 
18L 
Branco
Tintas Iquine
Cód. 17180

R$ 59,90
UND.

Esmalte 
Sintético 
Dialine 
3,6L
Tintas Iquine
Cód. 1171

R$ 179,90
UND.

Tinta 
Rende 
e Cobre 
Muito 18L
Tintas Suvinil
Cód. 56227

OFERTAS IMPERDÍVEIS 
DE TINTAS

Aproveite também

R$ 119,00
UND.

Tinta 
Coralar 
18L 
Branco
Tintas Coral
Cód. 
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