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Prefeitos desistem de 
acordo e preparam ação 
na Justiça contra o Proedi

Finanças 05

Em assembleia na Federação dos Municípios, prefeitos decidiram ir 
à Justiça para evitar perdas de arrecadação com novo programa de 
incentivos fiscais para a indústria. Governo descarta revogar decreto

Gal Costa traz 
black music a 
Natal com “A 
pele do futuro”

Noite do reggae 
recebe vocalista 
e guitarrista da 
Tribo de Jah

Receita dobra 
fiscalização de 
cargas no Porto

Assembleia aprova 
reajuste de 23% para 
policiais e bombeiros

Fuga de presos sem 
tornozeleira sobe 
25% no RN este ano

Empresas estão 
fazendo menos 
empréstimos

Com 53 anos de carreira,
cantora se apresenta logo mais
à noite no Teatro Riachuelo

Fauzi Beydoun, convidado pelo 
projeto Dubalizer, é uma das 
atrações na Curva do Vento

“Malévola - Dona do Mal”
é a dica de cinema da semana

Intensificação é resultado da grande 
apreensão de drogas do começo 
deste ano. Scanner faz falta

Projeto que reestrutura carreiras 
ainda precisa ser sancionado pela 
governadora para começar a valer

Por mês, pelo menos 50 presos 
nesta condição conseguem 
empreender fuga no Estado

Taxas de juros e burocracia 
afastam empresários da verba das 
instituições financeiras

Violência 07

Segurança 04

Semiaberto 10 Pesquisa 11

Voto de Rosa Weber 
indica derrota da 
Lava Jato no STF
Julgamento foi suspenso nesta 
quinta-feira com placar em 4 a 3 a 
favor da medida. Toffoli deve decidir

Prisão em 2ª instância 14
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SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#

O melhor do Brasil
com o melhor da Europa

Fruticultura do RN consegue 
fechar negócio com a China

Editorial 02

Notas e Informes 02

Opinião

Prefeitos também foram à Assembleia Legislativa cobrar aprovação de decreto legislativo

Ministra Rosa Weber, do Supremo

Femurn / Divulgação

Carlos Moura / STF



PSDB MULHER
Com o 

objetivo de 
fortalecer a 
participação 
feminina nas 
eleições, o PSDB Mulher do Rio 
Grande do Norte realizará hoje 
um encontro estadual. O evento 
será no auditório da Assembleia 
Legislativa e começará às 
14 horas. Na oportunidade, 
será apresentado o nome da 
secretária do PSDB Mulher em 
Natal. A presidente nacional do 
PSDB Mulher, a ex-governadora 
do Rio Grande do Sul Yeda 
Crusius (foto), estará presente.

DESCOBERTA DO VERÃO
Reportagem do jornalista 

Roberto de Oliveira na Folha 
de S. Paulo ontem destacou 
Galinhos, no litoral norte 
potiguar, como a “nova 
descoberta do verão”. O 
lugar é apresentado como 
uma alternativa de natureza 
exuberante para quem quer fugir 
da “badalação”.

CASO QUEIROZ
O ex-assessor de Flávio 

Bolsonaro (PSL) na Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) 
Fabrício Queiroz, exonerado 
do cargo no início deste ano, 
continua a ser consultado sobre 
nomeações, além de admitir ter 
“capital político”. O ex-policial é 
investigado por movimentações 

financeiras suspeitas entre 
janeiro de 2016 e janeiro de 
2017, quando trabalhava para 
o agora senador. O dinheiro 
teria sido usado para pagar uma 
“rachadinha”.

MINHA CASA 
MINHA VIDA

Os atrasos 
superiores 
a 60 dias no 
pagamento de 
obras do programa Minha Casa 
Minha Vida ameaçam 200 mil 
empregos diretos no Brasil. O 
governo federal tem um passivo 
de mais de R$ 500 milhões com 
as construtoras que executam 
as obras. O assunto foi discutido 
ontem em uma audiência pública 
na Comissão de Integração 
Nacional da Câmara dos 
Deputados presidida pelo deputado 
Rafael Motta (PSB, foto).

PROTESTO
O 

procurador 
da República 
Fernando 
Rocha (foto), 
com atuação no Ministério 
Público Federal no Rio Grande 
do Norte, protestou contra o voto 
da ministra Rosa Weber que pode 
definir o julgamento do Supremo 
no caso da prisão após segunda 
instância. “O combate à corrupção 
no País está com os seus dias 
contados”, escreveu, no Twitter.

isentar chineses de visto para 
a entrada no Brasil. O foco, 
explicou, será estimular viagens 
de turismo ou negócios. A medida 
segue o que já foi planejado para 
Estados Unidos, Japão, Austrália 
e Canadá.

SAÚDE
Após 

realizar uma 
enquete nas 
redes sociais, 
o senador 
Styvenson Valentim (Podemos) 
decidiu destinar para o Hospital 
Tarcísio Maia, de Mossoró, a 
emenda ao Orçamento Geral 
da União que cabe a ele. Serão 
indicados R$ 16,5 milhões para 
a reforma e a aquisição de 
equipamentos para o hospital.
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A atuação avassaladora 
do técnico português 
Jorge Jesus à frente do 

Flamengo em apenas quatro 
meses, 120 dias, mostra que 
alguma coisa anda muito 
errada por aqui. Com os 
técnicos, com os clubes ou com 
o País.

Não pode ter sido apenas 
coincidência que, num período 
de tempo tão exíguo, para não 
dizer insignificante, um único 
homem, dono de uma visão 
diferente, tenha retirado o clube 
carioca do inferno para recoloca-
lo no paraíso.  

Dono da maior torcida do 
planeta, é realmente incrível que 

este único homem, de origem 
europeia, tenha conseguido não 
só quebrar um tabu de quase 
quatro décadas como também 
ser adorado por milhões de 
desconhecidos.   

Quem é, afinal, este 
santo milagreiro que veio do 
Além-Mar e tem o seu nome 
– isto sim, uma coincidência! 
–  mencionado até no hino 
do Flamengo, magnífica 
composição de Lamartine 
Babo, naquele trechinho menos 
conhecido que fala do “Ai 
Jesus”?

As letras de “Lalá”, como 
Lamartine era mais conhecido, 
chamavam a atenção pela 

irreverência e o bom humor. 
Mais ou menos como anda 
se sentindo os torcedores do 
Flamengo ultimamente, bem-
humorados e irreverentes.

Mesmo o torcedor mais 

doente do Grêmio de Porto 
Alegre, atropelado esta semana 
pelo rubro-negro, não estará 
contra esse time encantado 
quando ele enfrentar o poderoso 
Club Atlético River Plate, ou 
simplesmente River, uma 
máquina sul-americana de 
ganhar títulos.

Mas o milagre já se 
consumou, independente do que 
venha a acontecer. Como se o 
melhor do futebol brasileiro se 
misturasse com o pragmatismo 
europeu para produzir uma 
pintura empolgante, envolvente, 
síntese de tudo o que já 
poderíamos ser, mas não somos. 
Ainda.

Mostrando que talento 
não sobrevive sozinho se 
não estiver acompanhado de 
estratégia, extrema exigência, 
espírito de grupo, aplicação e 
a ajuda providencial de um 
departamento médico, cujo 
histórico de recuperações em 
tempo recorde fala por si, o 
Brasil ontem acordou mais 
leve. Como deveria ser no resto 
do nosso pobre mundo real.

A propósito, a definição 
de autoestima é: qualidade 
de quem se valoriza, se 
contenta com seu modo de ser e 
demonstra, consequentemente, 
confiança em seus atos e 
julgamentos.

O milagre da autoestima

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

LULA LIVRE
A força-

tarefa da Lava 
Jato reiterou 
o pedido sobre 
a ida do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva para o regime semiaberto. 
Em parecer enviado à Vara de 
Execuções Penais de Curitiba, a 
força-tarefa registra ainda que 
os bens bloqueados do petista 
cobririam a multa de R$ 4,9 
milhões que lhe foi imposta na 
condenação do caso triplex do 
Guarujá. O valor está vinculado 
a saída do petista do regime 
fechado, no qual está desde 7 de 
abril de 2018.

ASSENTAMENTOS RURAIS
A Comissão de Agricultura 

e Reforma Agrária (CRA) 
escolheu suas emendas à Lei 
Orçamentária de 2020. Uma 
delas, que destina R$ 100 
milhões para os assentamentos 
rurais, foi sugerida pelo senador 
potiguar Jean Paul Prates (PT), 
que subscreveu três das quatro 
emendas aprovadas.

PROCESSO
A organização ambiental 

Greenpeace vai acionar, na 
Justiça, o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, pelas 
declarações publicadas pelo 
ministro no Twitter, na qual 
insinua que o barco da ONG 
estava na mesma área suspeita 

Após anos de negociações, o setor de fruticultura con-
seguiu fechar um acordo para abertura do mercado 
chinês à produção de melão potiguar. O aumento no 

potencial de exportação deve reforçar ainda mais a posição 
de liderança do Rio Grande do Norte no segmento. O acordo 
para a exportação foi assinado no país asiático ontem. A 
expectativa do setor é de que o potencial do mercado resulte 
na geração de 10 mil novos empregos diretos no Rio Grande 
do Norte nos próximos três anos. Os primeiros contêineres 
com frutas produzidas no RN devem ser enviados à China a 
partir de fevereiro, consolidando a exportação plena a partir 
da safra 2020-2021.

Negócio da China

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

de derramar o petróleo cru que se 
espalhou pelo litoral do Nordeste 
do País.

CANNABIS
O juiz federal Walter Nunes 

da Silva Júnior determinou a 
expedição de um salvo conduto 
para aquisição, importação, 
desembaraço aduaneiro e 
transporte de cannabis, inclusive 
suas sementes em todo o 
território nacional. O magistrado 
atendeu a pedido de habeas 
corpus feito por uma mulher que 
deseja fazer o cultivo caseiro da 
cannabis para tratamento de 
câncer de mama.

ABERTURA PARA A CHINA
O presidente Jair Bolsonaro 

anunciou a empresários que vai 

Marlene Bergamo / Folhapress

José Aldenir / Agora RN

Lúcio Bernardo Júnior / O Globo

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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INFORMATIVO
SEMANAL

Médicos�de�Natal�suspenderam�o�
atendimento�pela�terceira�quarta-feira�
consecutiva.�A�categoria�pede�o�
pagamento�da�gratificação,�
cumprimento�do�Plano�de�Cargos�e�
melhores�condições�de�trabalho.�A�
paralisação�é�de�24h.�

Os�profissionais�caminharam�até�a�
Câmara�Municipal�de�Natal�
carregando�faixas�e�cartazes�que�
pediam�o�pagamento�em�dia.�

No�próximo�dia�30,�às�15h,�os�
servidores�retornam�para�uma�
reunião�com�os�vereadores�que�
compõem�a�Comissão�de�Saúde�da�
Câmara.�

Seguindo�o�cronograma�de�
paralisações,�na�próxima�quarta-
feira�(30),�a�categoria�realiza�
protesto�em�frente�ao�Ministério�
Público�Estadual�(MPRN).

SIGA,�FALE,�CURTA!

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

SIGA,�FALE,�CURTA!

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

PROTESTO
Comemorações�do�Mês�do�Médico�
continuam�em�Mossoró.�Veja�a�
programação�da�semana

MOSSORÓ

O�Sinmed�RN,�por�meio�de�sua�
Assessoria�Jurídica,�convoca�os�
médicos�da�rede�estadual�de�saúde�
(SESAP),�que�estejam�na�ativa�e�que�
possuam�título�de�Doutor,�Mestre�ou�
Especialista,�a�ingressar�com�ação�
judicial�buscando�a�implantação�e�o�
pagamento�retroativo�da�GIQ�‒�
Gratificação�de�Incentivo�à�
Qualificação,�prevista�na�Lei�
Complementar�Estadual�nº�432/2010.

Os�interessados�deverão�procurar�
marcar�horário�para�atendimento�no�
SINMED/RN,�preferencialmente�nas�
sextas-feiras�à�tarde,�para�fins�de�
orientação,�munidos�dos�seguintes�
documentos:

Cópias�coloridas�e�legíveis�de�RG,�CPF,�
comprovante�de�residência�e�CRM;

Ficha�Funcional�atualizada;

Cópia�colorida�e�legível�(frente�e�
verso)�do�Diploma�(ou�certificado�de�
conclusão)�de�Graduação�em�
Medicina;

Cópia�colorida�e�legível�(frente�e�
verso)�do�Diploma�(ou�certificado�de�
conclusão)�de�curso�de�Doutorado,�
Mestrado�ou�Especialização;

Fichas�financeiras�de�2014�até�o�mês�
atual�(trazer�em�pen-drive,�no�formato�
PDF).

Mais�informações�com�o�nosso�
Coordenador�Jurídico,�o�advogado�
Glausiiev�Dias�Monte,�através�do�
whatsapp:�(84)�9�8854-1648.

GRATIFICAÇÃO�

ʻCurso�Salve�um�Vidaʼ
Dr.�Frederich�Marcks�Abreu�de�Goes

9h30
Promotoria�de�Justiça

Noite�de�homenagens

Lançamento�da�Revista
Potiguar�de�Anestesiologia�

Abertura�de�uma�cápsula�
do�tempo�enterrada�há�15�anos�
em�um�terreno�onde�seria�
edificada�a�sede�da�extinta
�Associação�Médica�de�Mossoró

Confraternização�
Atrações:�Banda�Acarajazz�
Elas�cantam�brega

A�partir�das�20h45
em�seguida:

Hotel�Vila�Oeste

__________________

O óleo que tomou conta de di-
versos pontos do litoral nordestino 
já pode ser classificado como um 
desastre ambiental sem preceden-
tes na história do País. Após mais 
de 50 dias do aparecimento das 
primeiras manchas nas praias, as 
informações disponíveis ainda são 
escassas e pouco conclusivas – o 
que dificulta o trabalho de conten-
ção e mitigação do problema, além 
de não possibilitar previsões sobre 
os próximos passos a dar. 

Os informes apresentados du-
rante a reunião da Comissão de 
Meio Ambiente, Interior e Defesa 
do Consumidor da Assembleia Le-
gislativa do RN - presidida pelo de-
putado estadual Sandro Pimentel 
(PSOL) - da última terça-feira, 22, 
que discutiu a situação das man-
chas de óleo nas nossas praias, são 
preocupantes. Mas também mos-
traram que os órgãos ambientais 
não estão de braços cruzados. 

Luís Felipe Bonifácio, chefe 
de Divisão Técnico-Ambiental do 
Ibama no RN, afirmou que o Iba-

ma tem realizado monitoramento 
constante desde a primeira apari-
ção de óleo e que divulga relató-
rios diários no site da instituição. 
Segundo ele, algumas das dificul-
dades são as características do 
óleo: que é muito denso, mas tem 
origem subterrânea e aparece na 
superfície apenas quando já está 
próximo à costa - o que dificulta a 
contenção. Por essas característi-
cas e também pelo fato de a fonte 
ainda ser desconhecida, não é 
possível mensurar quanto de óleo 
ainda há no oceano. 

Apesar de o Plano Nacional 
de Contingência, sob comando do 
governo federal, estar em ação, 
Felipe aproveitou a oportunidade 
para solicitar todo o apoio possível 
dos estados e municípios no forne-
cimento de pessoal e equipamen-
tos, pois os recursos do Ibama são 
limitados e, nesse momento, estão 
sendo direcionados de modo priori-
tário para os locais mais afetados. 

Werner Farkatt, diretor técni-
co do Idema, e David Soares, sub-

secretário do Estado da Agricultu-
ra, Pecuária e Pesca, expuseram 
o panorama geral de articulação e 
organização estadual. Tem havido 
monitoramento diário das praias, 
realizado por equipe técnica do 
Idema e também em parceria com 
colônias de pescadores e com o 
Projeto Cetáceos da Costa Branca 
– vinculado à Uern –; além de atu-
ação do núcleo de Educação Am-
biental do Idema, em cooperação 
com a Defesa Civil e secretarias 
de Meio Ambiente (estadual e mu-
nicipais), junto às áreas afetadas 
para orientações de como proce-
der. Para além disso, foi instalado 
uma espécie de gabinete de crise, 
que conta com a participação de 
outras secretarias estaduais – já 
que o desastre ambiental também 
afeta cadeias produtivas e econô-
micas, como pesca e turismo –, de 
prefeituras e Defesa Civil.

Lucas Veríssimo, da ONG Ca-
bo de São Roque, chamou a aten-
ção para o fato de que não houve 
limpeza adequada das primeiras 

manchas de óleo que apareceram 
nas praias do RN ainda no começo 
de setembro. Parte desse óleo foi 
levado de volta ao mar após altas 
de maré, e outra parte sedimentou 
e está coberta pela areia. Isso re-
presenta um perigo aos banhistas 
e à vida marinha, principalmente 
com a chegada da temporada de 
desova das tartarugas-de-pente 
nas praias do RN. 

Mesmo que o litoral do RN 
seja, até agora, um dos menos 
afetados com a contaminação, 
ainda não está fora de perigo. Há 
a possibilidade de que o regime 
de correntes marítimas que levou 
o óleo às praias de Pernambuco, 
traga também mais ao norte. Des-
se modo, o estado é de atenção ao 
avanço das manchas. A Defesa 
Civil estadual está cadastrando 
voluntários caso haja necessida-
de de brigadas de emergência e o 
Idema já providenciou a compra 
de equipamentos de proteção pa-
ra que equipes possam atuar de 
forma segura. Deputado Sandro Pimentel (PSOL) 

Comissão da ALRN discute óleo no litoral
Reunião apontou que, mesmo que o litoral do RN seja, até agora, um dos menos afetados, ainda não está fora de perigo

Meio ambiente

João Gilberto / ALRN
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Ofim da regra que prevê prisão após 
condenação em segunda instância não 
levará felicidade apenas aos facínoras que 

clamam por impunidade. Felizes também estarão seus 
defensores, que o ministro Luís Roberto Barroso chamou 
de “os mais brilhantes e caros advogados do País”. 

Que devem multiplicar suas fortunas com ações 
para abrir as portas da cadeia à fina flor da bandidagem 
nacional. Eles próprios estimam “bandeirada” R$3 
milhões para cada caso relevante.

O padrão era este: o acordo de delação dos 77 

diretores da Odebrecht rendeu a criminalistas R$2 
milhões por cabeça. Total: R$144 milhões.

Criminalistas famosos cobram até R$3 milhões só 
para estudar o caso e decidir se o aceitam. Se topar, 
R$20 milhões de honorários por réu.

Criminalistas falam mal da Lava Jato da boca 
para fora. Adorariam homenagear a operação pela 
montanha de dinheiro que ganharam.

Ex-ministro e advogado de Lula, Márcio Thomaz 
Bastos, já falecido, deixou herança de R$393 milhões 
para sua família, segundo o Conjur.

Além dos presos, STF torna criminalistas felizes

PODER SEM PUDOR

INTIMIDADE PROVADA
Um bispo vivia falando mal do interventor no 

Rio Grande do Sul, Flores da Cunha. Acusava-o 
de ser boêmio e elitista esnobe, que não dava 
intimidades nem mesmo aos próprios aliados. 
Quando soube disso, o general resolveu calar o 
bispo de uma forma curiosa: chamou-o para uma 
conversa às 6h da manhã, recebendo-o nos seus 
aposentos, ainda na cama. Vestia apenas cuecas: 
“Vossa Reverendíssima desculpe, mas como é de 
minha total intimidade, posso recebê-lo a qualquer 
hora, em qualquer lugar e de qualquer jeito.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

PLENÁRIO DE AUTISTAS
As “onze monocracias 

do arquipélago STF”, como 
os definiu seu ex-presidente 
Francisco Rezek, não dão a 
menor pelota para o que os 
outros falam nas sessões. É 
incrível que ministros tenham 
repetido sem pudor, ontem, 
falácias demolidas por Luís 
Roberto Barroso na véspera.

BOLA NAS COSTAS
Presidente por um dia, 

Davi Alcolumbre aproveitou 
para jogar bola nas costas de 
Bolsonaro: ao lado de políticos 
hostis ao presidente, liberou 
dinheiro para estados omissos 
em relação ao petróleo das 
suas praias.

NADA QUE PRESTE
Os Correios anunciaram 

a extinção da Correios 
Participações porque “nunca 

Matou pelas costas, 
confessou crime e só foi 
preso 11 anos depois”

Ministro Luiz Fux 
defende prisão na 
2ª instância ao citar o caso 
do bandido Champinha

"

Nelson Jr. / SCO/STF

concluiu sua finalidade” de criar 
parcerias estratégicas. Desde 2014 
serviu para acomodar aspones. 
Deu prejuízo de R$21,7 milhões.

PAÍS NÃO PERIGA DAR CERTO
Apesar de o ex-governador 

Sérgio Cabral já ter sido 
condenado por crimes que 
somam 239 anos de cadeia, a 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal abre caminho para ele 
vir a ser mais um criminoso à 
solta.

‘GREENPIXE’ SOB SUSPEITA
O ministro Ricardo Salles 

(Meio Ambiente) está entre os 
que acham suspeita a presença 
de um navio do Greenpeace 
na região do despejo de óleo 
que sujou nossas praias. Salles 
chama a ONG de “Greenpixe”.

MARINA: PROCURA-SE
Tanto quanto as ONGs 

que ganharam muito dinheiro 
na sua época, Marina Silva 
mantém vexatório silêncio 
sobre o petróleo venezuelano 
no litoral do Nordeste. Em 
2022 ela reaparecerá pedindo 
votos.

No vale-tudo contra Araújo, até busto fora do lugar
O ministro Ernesto Araújo (Relações 

Exteriores) continua sem chances, dez meses 
depois, de cessar-fogo dos indóceis com sua 
nomeação. Uma fake news atribuiu a ele o 
sumiço do busto de San Tiago Dantas, que 
ocupou seu cargo há 57 anos. Araújo tem 52. 

Ele nem sabia que o busto havia sido retirado 
temporariamente de sala do Itamaraty sob 
obras de adaptação para o mais importante 
evento diplomático do ano, em Brasília, dias 
13 e 14: o encontro de presidentes de países 
do Brics. 

AQUI ME TENS DE REGRESSO
Após o Brics, do qual participarão o russo 

Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping, o busto 
do chanceler de 1961 e 1962 voltará ao lugar. 

FOFOCA DE REJEITADO
A fofoca sobre a perseguição ao busto é 

atribuída a um burocrata que fez lobby para 

ser embaixador no Líbano. Barrado, ficou 
revoltado.

NINGUÉM TASCA
O fogo cerrado se intensificou após a 

indicação do diplomata Hermano Telles 
Ribeiro, este sim, qualificado, para a 
embaixada no Líbano.

O plenário da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
aprovou nesta quinta-feira, 24, o 
projeto de lei que aumenta os sa-
lários e reestrutura a carreira dos 
policiais e bombeiros militares. A 
matéria, enviada pelo Governo do 
Estado após acordo com associa-
ções militares, prevê um reajuste 
de 23% para a categoria e mudan-
ças nas regras de promoção.

Pelo projeto, que ainda pre-
cisa ser sancionado pela gover-
nadora Fátima Bezerra para 
começar a valer, o reajuste deve-
rá estar totalmente aplicado em 
novembro de 2022. O aumento 

será pago gradativamente, sen-
do 2,5% a partir de março de 
2020, 2,5% a partir de novembro 
do mesmo ano, 3,5% a partir de 
março de 2021 e mais 3,5% a 
partir de novembro de 2021. Em 
março de 2022, será pago o per-
centual de 4,5% e, em novembro 
do mesmo ano, há a consolidação 
do reajuste, com o pagamento de 
outros 4,58%.

A nova lei diminui, ainda, o 
tempo de promoção do soldado pa-
ra o cabo – de 10 para 8 anos; do 
cabo para o terceiro sargento – de 
6 anos para 4 anos; e, nas demais 
carreiras, de 4 anos para 3 anos.

Assembleia aprova aumento
de 23% para PMs e bombeiros

Reestruturação das carreiras

Lei diminui, ainda, o tempo de promoção dos 
agentes. Reajuste deverá estar aplicado até 2022

Para virar lei, projeto ainda precisa ser sancionado pela governadora Fátima Bezerra

João Gilberto / ALRN

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO, leiloeiro oficial inscrito na JUCERN nº 024/11, com escritório à Rua 
Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, 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 de 24/10/2012, no qual figura 
como Fiduciante AGENOR ALVES DE FREITAS JUNIOR, brasileiro, solteiro, escrivão da Polícia Federal, RG 
nº 1.525.249-SSP/PE, CPF nº 167.377.764-34, residente e domiciliado à Rua Praia Redonda, 2238, Ponta 
Negra, Natal/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
04 de novembro de 2019, às 10:00 horas, à Rua Presidente Artur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, 
em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.406.860,80, o imóvel abaixo descrito, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído Um (01) prédio residencial nº 3390, 
situado à Rua Antônio Mor (antiga Rua Projetada), lado par, esquina com a Rua Projetada, no bairro de Ponta 
Negra, zona suburbana, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta capital, bem o domínio dos respectivos 
terrenos próprios, onde dito prédio se acha edificado, designados por lotes 01, 02 e 03, da Quadra “E”, os 
quais têm de per si, as seguintes características: LOTE 01 – medindo 366,00m² de superfície, limitando-se: ao 
Norte, com a Rua Antônio Mor (antiga Rua Projetada), com 12,00m; ao Sul, com parte do lote 06, com 12,00m; 
a Leste, com a Rua Projetada, com 34,00m; e, ao Oeste, com o lote 02, com 30,00m; LOTE 02 – medindo 
354,00m² de superfície, limitando-se: ao Norte, com a Rua Antônio Mor (antiga Rua Projetada), com 12,00m; 
ao Sul, com parte do lote 06, com 12,00m; a Leste, com o lote 01, com 39,00m; e, ao Oeste, com o lote 03, com 
29,00m; e LOTE 03 – medindo 342,00m² de superfície, limitando-se: ao Norte, com a Rua Antônio Mor (antiga 
Rua Projetada), com 12,00m; ao Sul, com parte dos lotes nºs 06 e 07, com 12,00m; a Leste, com o lote 02, 
com 29,00m; e, ao Oeste, com o lote 04, com 28,00m, conforme matrícula sob nº 13.301 no 7º Ofício de Notas 
de Natal, Registro de Imóveis da 3ª Zona, comarca de Natal/RN, em 20/02/1997. Obs: Ocupado. Desocupação 
por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica 
desde já designado o dia 05 de novembro de 2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 645.525,49. 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 profissão de Leiloeiro Oficial.

CALENDÁRIO DOS AUMENTOS

   2,5% em mar/2020 e nov/2020

   3,5% em mar/2021 e nov/2021

   4,5% em mar/2022

   4,58% em nov/2022
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R$ 85 mi
NÚMEROS

é a previsão atualizada de perdas 
para os municípios, segundo 
estimativa da Femurn

R$ 20 mi
foi a proposta de compensação 
feita pelo Governo do Estado para 
as prefeituras

Tiago Rebolo
Editor geral

Prefeitos de municípios poti-
guares concordaram nesta quin-
ta-feira, 24, em ir à Justiça para 
evitar perdas de arrecadação ge-
radas pelo Programa de Estímulo 
ao Desenvolvimento Industrial 
(Proedi). A decisão aconteceu du-
rante assembleia da Federação 
dos Municípios do Rio Grande do 
Norte (Femurn), que representa as 
prefeituras do Estado.

Os gestores não definiram como 
a ação será apresentada à Justiça. 
Uma comissão de prefeitos vai ana-
lisar se o processo será aberto pela 
Femurn ou se cada prefeitura vai 
acionar a Justiça individualmente.

Dos 167 prefeitos do RN, 70 
compareceram à reunião. Por 
unanimidade, eles decidiram re-
jeitar a proposta do governo – que 
prometeu destinar R$ 10 milhões 
até janeiro para que os municípios 
aplicassem na área da saúde, como 
forma de compensação pelas per-
das com o Proedi.

Criado por decreto da gover-
nadora Fátima Bezerra em julho, 
o Proedi – substituto do antigo 
Proadi – foi anunciado como uma 
estratégia para manter indústrias 
instaladas no interior do Estado 
e atrair novos negócios. Pelo pro-
grama, empresas podem obter até 
95% de isenção de ICMS.

Segundo a equipe econômica do 
governo, o novo programa é uma 
forma de manter o Rio Grande do 
Norte atrativo para as empresas 
e em pé de igualdade com estados 
vizinhos, como Paraíba e Pernam-
buco, que já concedem esse mesmo 
incentivo fiscal.

Antes, pelo Proadi, o abatimen-
to máximo no ICMS devido era de 
75%, já que, constitucionalmente, 
os 25% restantes devem ser trans-
feridos dos governos estaduais 
para as prefeituras. Como o novo 
programa beneficia as empresas 
justamente com a isenção desta 
receita, que deixou de ser repas-
sada aos municípios, os prefeitos 
protestaram.

Cálculos atualizados da Fe-
murn apontam que as perdas para 
as prefeituras com o Proedi podem 
chegar a R$ 85 milhões por ano.

“Os prefeitos são totalmente a 
favor de incentivos para a indús-
tria e dos empregos gerados. Mas 
não temos condição alguma de per-
der os recursos que estão sendo re-
tirados dos municípios através de 
decreto, inviabilizando as gestões 
municipais, inclusive nas contra-
partidas de programas e ações do 
próprio Governo do Estado”, disse 

Presidente da Femurn mudou de ideia sobre compensação sugerida pelo governo

Prefeitos decidem ir à Justiça
para evitar perdas com o Proedi
Femurn aponta que perdas para as prefeituras com o programa, criado
por decreto da governadora, podem chegar a R$ 85 milhões por ano

Unânime

Femurn / Divulgação

o presidente da Femurn, José Leo-
nardo Cassimiro (Naldinho).

Segundo ele, a judicialização não 
terá o objetivo de derrubar o pro-
grama, e sim impedir a retirada de 
recursos financeiros dos municípios.

Apesar disso, após a reunião 
na Femurn, os prefeitos foram à 
Assembleia Legislativa pedir aos 
deputados estaduais que aprovem 
o projeto de decreto legislativo que 
anula o decreto da governadora 
que criou o programa. O projeto, 
apoiado por pelo menos onze dos 
24 parlamentares, deverá ser vota-
do na Comissão de Constituição e 
Justiça na próxima terça-feira, 29. 
Não há prazo para que a discussão 
chegue ao plenário.

A principal alegação dos depu-
tados que defendem este decreto 
legislativo é que a governadora 
Fátima Bezerra não poderia ter 
ampliado os incentivos fiscais para 
a indústria por meio de decreto, e 
sim de projeto de lei. O secretário 
de Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, discorda desse argumento. 
Ele afirma que o decreto do Proedi 
é legal e que outros estados já fize-
ram o mesmo.

RELEMBRE
A decisão dos prefeitos acontece 

duas semanas depois de o Gover-
no do Estado anunciar que havia 
fechado um acordo para encerrar 
a polêmica do Proedi. Na ocasião, 
foram anunciados os R$ 10 milhões 
para a saúde até janeiro e mais R$ 
10 milhões para o ano que vem. O 
presidente da Femurn havia con-

sentido com a proposta.
Prefeitos que não estiveram 

presentes na reunião com Fátima, 
porém, já vinham afirmando que 
não concordariam com a proposta 
do governo. Na semana passada, 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
ressaltou que a reunião foi com um 
grupo diminuto de gestores – que 
não representariam o todo. Ele pro-
meteu judicializar o caso.

O governo tem dito que não pre-
tende rever as regras do programa. 
Recuar da iniciativa representaria, 
segundo o secretário Carlos Eduar-
do Xavier (Tributação), o fim dos in-
centivos para a atividade industrial 
no Estado, já que o governo tem au-
torização do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) para 
aplicar as isenções apenas nos mol-
des previstos no decreto do Proedi. 
Qualquer nova alteração teria de 
ser submetida ao crivo do colegiado. 
Ele também contesta a previsão de 
perdas e estima que o aumento da 
arrecadação compensará o prejuízo 
em breve.

Em nota nesta quinta-feira, 
24, o Governo do Estado disse que 
foi surpreendido pela decisão dos 
prefeitos, já que houve um acordo 
no último dia 11. A gestão destaca 
que o Proedi representa geração de 
empregos, sobretudo no interior do 
Estado, e disse confiar que a Assem-
bleia Legislativa “não colocaria em 
risco toda a indústria do Estado”. 
Por fim, a gestão Fátima Bezerra 
afirmou estar à disposição para dia-
logar com os prefeitos para buscar 
uma solução para o impasse.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

ÂNGELA MARIA DE BRITO MACHADO, CPF/MF. 444.005.944-91, torna público que está reque-
rendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano – SEMUR, a Licença 
de Regularização de Operação (LRO), para empreendimento multifamiliar com 02(dois) edifícios com 
duas edificações, sendo dois apartamentos tipo por andar, totalizando 16 apartamentos. Situado na 
Avenida Gandhi(antiga Rua Projetada), nº 2295, lote “B”, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN.

ÂNGELA MARIA DE BRITO MACHADO
CPF/MF. 444.005.944-91

Proprietária

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão, na Forma Eletrônica, nº 034/2019
OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos, com e sem motorista, 
para a Região Nordeste (Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe).
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 07/11/2019 – HORÁRIO: 09h30m.
LOCAL: Na internet, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.
EDITAL: O edital está disponível nas páginas eletrônicas: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.secretariageral.gov.br/acesso-a-
informacao/licitacoes-e-contratos/secretaria-de-administracao/licitacoes, bem como na 
Presidência da República (Anexo II do Palácio do Planalto, Ala A, Sala 205, Brasília/DF). 

Brasília, 25 de outubro de 2019
Andressa Tavares da Rocha

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias). O Exm° Sr. Dr. André Luís de Medeiros Pereira, Juiz de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal,
Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
tramita por este Juízo a Ação Reintegração / Manutenção de Posse, processo sob n° 0104891-86.2013.8.20.0001, proposta por Bradesco
Leasing S/A Arrendamento Mercantil contra 2M Negócios Imobiliários Ltda, que, pela publicação do presente edital fica(m) CITADO(S) 2M
Negócios Imobiliários Ltda CNPJ 09.471.873/0001-57, com último endereço à Rua PRAIA DA BARRA, 2210, SL 12 – SHOPPING GREEN MA,
PONTE NEGRA – CEP 59094-230, Natal-RN, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias,
responder a ação, sob pena de, não sendo contestada a demanda, serem presumidos aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados
pelo autor. Faz-se necessário advertir que em caso de revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que ninguém
alegasse ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível expedir o presente edital, que deverá ser publicado na forma do artigo
257, parágrafo único do CPC/2015. Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, 10 de maio de 2019.

                         JORNAL “ AGORA RN ” 24 + 25 / 10 / 2019
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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 25 de outubro de 2019 a 31 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

0,69
UNID.

R$

0,59
UNID.

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 25/10/2019 A 31/10/2019OFERTAS DE DIAS07

ALFACE CRESPA, LISA OU AMERICANA Unidade

CEBOLINHA 

C/ RAMA OU

COENTRO
Maço

OFERTAS VÁLIDAS DE 25/10/2019 A 31/10/2019OFERTAS DE DIAS07OFERTAS VÁLIDAS DE 25/10/2019 A 27/10/2019OFERTAS DE DIAS03

OFERTAS VÁLIDAS DE 25/10/2019 A 27/10/2019OFERTAS DE DIAS03

ALFACE CEBOLINHA 

Tomate especial
Granel 1,59

KG

R$

Banana Pacovan
Granel 1,99

KG

R$

Cebola branca
Granel 1,99

KG

R$

SEXTA
DO CHURRASCO

25/10

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

26 A 27/10

SEGUNDA
DA LIMPEZA

21/10

TERÇA
DA PADARIA

29/10

QUARTA
BÁSICA
30/10

QUINTA
DOCE
31/10

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

B
EB

A 
C

O
M

 M
O

D
ER

A
Ç

Ã
O

Cenoura
Granel 1,89

KG

R$

Macaxeira
Granel 1,89

KG

R$
Melancia
Granel 0,99

KG

R$

Fraldinha 
bovina 
Peça, 
a partir de

Lagarto bovino 
Peça, a partir de

Filé de tilápia 
congelado 
Oceani  
Pacote 
c/ 800g

18,29
KG

R$

18,79
KG

R$ 26,99
PCT.

R$

Vodka Smirnoff
Garrafa c/ 998ml

29,90
GARRAFA

R$ 31,90
GARRAFA

R$ 16,99
UNID.

R$

Whisky 
Passport Scotch
Garrafa c/ 1L

Amaciante 
concentrado 
Downy
Fragrâncias, 
unidade c/ 1,5L

Arroz 
parboilizado 
T1 Panelaço
Pacote c/ 1kg 2,49

PCT.

R$

9,19
KG

R$

Filé de peito de frango 
congelado
A partir de

Hambúrguer Faroeste Aurora
Embalagem c/ 36 unidades c/ 56g

20,90
EMB.

R$ 21,90
PCT.

R$

Linguiça tipo calabresa Nobre
Pacote c/ 2kg

Mortadela 
tubular de ave 
Confi ança
Peça

4,99
KG

R$
Apresuntado 
Peperi  
Peça

Refresco em 
pó Qualimax 
Diversos 
sabores, 
embalagem 
c/ 1kg

Extrato de 
tomate TP 
Tarantella 
Unidade 
c/ 370g

Sardinha em óleo 
Robinson Crusoé    
Unidade c/ 125g

9,89
KG

R$

4,99
EMB.

R$

2,59
UNID.

R$ 2,59
UNID.

R$

Queijo 
mussarela 
Biana
Peça 17,69

KG

R$ 11,89
PCT.

R$10,89
UNID.

R$ 12,99
UNID.

R$

14,89
GARRAFA

R$

Manteiga 
com sal 
Biana
Unidade 
c/ 500g

Mix de 4 
legumes 
congelados 
Aro
Pacote c/ 1kg

Cobertura 
cremosa Aro
Unidade c/ 1,8kg

Vinho tinto suave 
Pérgola
Garrafa c/ 1L

Azeite
extravirgem
Borges
Unidade c/ 500ml

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

Cerveja Original
Garrafa c/ 600ml

Detergente 
líquido Invicto
Neutro, unidade 
c/ 500ml

Óleo de soja 
Concórdia
Unidade c/ 900ml

Creme 
de Leite 
TP Nilza
Unidade c/ 200g

Farinha de trigo 
especial Aro
Pacote c/ 1kg

2,29
LATA

R$

5,79
GARRAFA

R$ 1,19
UNID.

R$ 3,59
UNID.

R$ 1,69
UNID.

R$2,49
PCT.

R$

Cerveja Heineken 
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

3,22
LATA

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

Ervilha m&k ou 
Milho-verde m&k 
Unidade c/ 200g

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 1kg

Arroz integral 
T1 Aro
Pacote c/ 1kg

0,89
PCT.

R$ 1,95
PCT.

R$

1,49
UNID.

R$

2,39
PCT.

R$ 3,45
PCT.

R$

Creme 
de leite 
TP Italac
Unidade c/ 200g

Limpador 
multiuso Zap
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml Detergente 

em pó 
Tixan bag
Embalagem 
c/ 500g

Kit garfo 
e faca 
Strawplast 
kit c/50 
unidades

Frigideira antiaderente 
alumínio Aro 
Tamanho: 25cm

Alimento p/ cães Hipet 
Carne, embalagem 
c/ 15kgPapel 

A4 
Allmax 
Resma 
c/ 500 
folhas Caixa 

térmica 
Garden 
Capacidade 
de: 34L

Jogo de 
ferramentas 
c/ maleta 
16 peças

Tamanho: 35cm

1,65
UNID.

R$

1,89
UNID.

R$ 2,99
EMB.

R$

Composto 
alimentar 
Meu Leite
Pacote c/ 200g

Biscoito 
cream 
cracker Marilan
Unidade c/ 400g

Achocolatado 
em Pó Italac
Embalagem 
c/ 400g 

1,89
PCT.

R$ 2,35
UNID.

R$ 3,39
EMB.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES 
E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 

DE IDADE OU MAIS.

14,99
EMB.

R$ 17,89
EMB.

R$

Papel 
higiênico folha 
dupla Softy’s 
Embalagem 
promocional, 
leve 16 e pague 
15 rolos c/ 30m

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

Fralda 
Pampers 
Confort Sec
Pacote mega, 
diversos tamanhos36,90

PCT.

R$

3,69
UNID.

R$ 4,89
UNID.

R$Copo de água 
Paulista Nadir
Unidade 
p/ 250ml

Copo 
para 
cerveja 
Paulista 
Nadir 
Figueiredo
Unidade 
p/ 300ml

Embalagem c/ 25kg

Pneu Euzkadi
165/70 R13 79T 
ou 175/70 R13 82T

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Sem cartão Makro:
R$ 3,41 a lata

Café Melitta
Unidade 
c/ 250g

Feijão-carioca 
T1 Nota 10
Pacote c/ 1kg

3,49
UNID.

R$ 3,99
PCT.

R$

Ventilador 
Mondial NVT43    
40cm, 220v

199,90
UNID.

R$

12,89
UNID.

R$

13,89
UNID.

R$

74,90
UNID.

R$

93,90
UNID.

R$

15,89
RESMA

R$ 59,90
UNID.

R$ 84,90
UNID.

R$

62,90
EMB.

R$

94,90
EMB.

R$ 159,90
UNID.

R$
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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 25 de outubro de 2019 a 31 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

0,69
UNID.

R$

0,59
UNID.

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 25/10/2019 A 31/10/2019OFERTAS DE DIAS07

ALFACE CRESPA, LISA OU AMERICANA Unidade

CEBOLINHA 

C/ RAMA OU

COENTRO
Maço

OFERTAS VÁLIDAS DE 25/10/2019 A 31/10/2019OFERTAS DE DIAS07OFERTAS VÁLIDAS DE 25/10/2019 A 27/10/2019OFERTAS DE DIAS03

OFERTAS VÁLIDAS DE 25/10/2019 A 27/10/2019OFERTAS DE DIAS03

ALFACE CEBOLINHA 

Tomate especial
Granel 1,59

KG

R$

Banana Pacovan
Granel 1,99

KG

R$

Cebola branca
Granel 1,99

KG

R$

SEXTA
DO CHURRASCO

25/10

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

26 A 27/10

SEGUNDA
DA LIMPEZA

21/10

TERÇA
DA PADARIA

29/10

QUARTA
BÁSICA
30/10

QUINTA
DOCE
31/10

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

B
EB

A 
C

O
M

 M
O

D
ER

A
Ç

Ã
O

Cenoura
Granel 1,89

KG

R$

Macaxeira
Granel 1,89

KG

R$
Melancia
Granel 0,99

KG

R$

Fraldinha 
bovina 
Peça, 
a partir de

Lagarto bovino 
Peça, a partir de

Filé de tilápia 
congelado 
Oceani  
Pacote 
c/ 800g

18,29
KG

R$

18,79
KG

R$ 26,99
PCT.

R$

Vodka Smirnoff
Garrafa c/ 998ml

29,90
GARRAFA

R$ 31,90
GARRAFA

R$ 16,99
UNID.

R$

Whisky 
Passport Scotch
Garrafa c/ 1L

Amaciante 
concentrado 
Downy
Fragrâncias, 
unidade c/ 1,5L

Arroz 
parboilizado 
T1 Panelaço
Pacote c/ 1kg 2,49

PCT.

R$

9,19
KG

R$

Filé de peito de frango 
congelado
A partir de

Hambúrguer Faroeste Aurora
Embalagem c/ 36 unidades c/ 56g

20,90
EMB.

R$ 21,90
PCT.

R$

Linguiça tipo calabresa Nobre
Pacote c/ 2kg

Mortadela 
tubular de ave 
Confi ança
Peça

4,99
KG

R$
Apresuntado 
Peperi  
Peça

Refresco em 
pó Qualimax 
Diversos 
sabores, 
embalagem 
c/ 1kg

Extrato de 
tomate TP 
Tarantella 
Unidade 
c/ 370g

Sardinha em óleo 
Robinson Crusoé    
Unidade c/ 125g

9,89
KG

R$

4,99
EMB.

R$

2,59
UNID.

R$ 2,59
UNID.

R$

Queijo 
mussarela 
Biana
Peça 17,69

KG

R$ 11,89
PCT.

R$10,89
UNID.

R$ 12,99
UNID.

R$

14,89
GARRAFA

R$

Manteiga 
com sal 
Biana
Unidade 
c/ 500g

Mix de 4 
legumes 
congelados 
Aro
Pacote c/ 1kg

Cobertura 
cremosa Aro
Unidade c/ 1,8kg

Vinho tinto suave 
Pérgola
Garrafa c/ 1L

Azeite
extravirgem
Borges
Unidade c/ 500ml

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

Cerveja Original
Garrafa c/ 600ml

Detergente 
líquido Invicto
Neutro, unidade 
c/ 500ml

Óleo de soja 
Concórdia
Unidade c/ 900ml

Creme 
de Leite 
TP Nilza
Unidade c/ 200g

Farinha de trigo 
especial Aro
Pacote c/ 1kg

2,29
LATA

R$

5,79
GARRAFA

R$ 1,19
UNID.

R$ 3,59
UNID.

R$ 1,69
UNID.

R$2,49
PCT.

R$

Cerveja Heineken 
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

3,22
LATA

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

Ervilha m&k ou 
Milho-verde m&k 
Unidade c/ 200g

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 1kg

Arroz integral 
T1 Aro
Pacote c/ 1kg

0,89
PCT.

R$ 1,95
PCT.

R$

1,49
UNID.

R$

2,39
PCT.

R$ 3,45
PCT.

R$

Creme 
de leite 
TP Italac
Unidade c/ 200g

Limpador 
multiuso Zap
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml Detergente 

em pó 
Tixan bag
Embalagem 
c/ 500g

Kit garfo 
e faca 
Strawplast 
kit c/50 
unidades

Frigideira antiaderente 
alumínio Aro 
Tamanho: 25cm

Alimento p/ cães Hipet 
Carne, embalagem 
c/ 15kgPapel 

A4 
Allmax 
Resma 
c/ 500 
folhas Caixa 

térmica 
Garden 
Capacidade 
de: 34L

Jogo de 
ferramentas 
c/ maleta 
16 peças

Tamanho: 35cm

1,65
UNID.

R$

1,89
UNID.

R$ 2,99
EMB.

R$

Composto 
alimentar 
Meu Leite
Pacote c/ 200g

Biscoito 
cream 
cracker Marilan
Unidade c/ 400g

Achocolatado 
em Pó Italac
Embalagem 
c/ 400g 

1,89
PCT.

R$ 2,35
UNID.

R$ 3,39
EMB.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES 
E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 

DE IDADE OU MAIS.

14,99
EMB.

R$ 17,89
EMB.

R$

Papel 
higiênico folha 
dupla Softy’s 
Embalagem 
promocional, 
leve 16 e pague 
15 rolos c/ 30m

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

Fralda 
Pampers 
Confort Sec
Pacote mega, 
diversos tamanhos36,90

PCT.

R$

3,69
UNID.

R$ 4,89
UNID.

R$Copo de água 
Paulista Nadir
Unidade 
p/ 250ml

Copo 
para 
cerveja 
Paulista 
Nadir 
Figueiredo
Unidade 
p/ 300ml

Embalagem c/ 25kg

Pneu Euzkadi
165/70 R13 79T 
ou 175/70 R13 82T

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Sem cartão Makro:
R$ 3,41 a lata

Café Melitta
Unidade 
c/ 250g

Feijão-carioca 
T1 Nota 10
Pacote c/ 1kg

3,49
UNID.

R$ 3,99
PCT.

R$

Ventilador 
Mondial NVT43    
40cm, 220v

199,90
UNID.

R$

12,89
UNID.

R$

13,89
UNID.

R$

74,90
UNID.

R$

93,90
UNID.

R$

15,89
RESMA

R$ 59,90
UNID.

R$ 84,90
UNID.

R$

62,90
EMB.

R$

94,90
EMB.

R$ 159,90
UNID.

R$
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Material produzido pela Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Natal
Acesse nosso site e redes sociais e fique por dentro das notícias do Poder Legislativo de Natal. 

Instagram @camaranatal   |   Facebook.com/camaranatal   |   Twitter @camaranat |   Site   www.cmnat.rn.gov.br

Sancionadas leis aprovadas na Câmara Municipal de Natal

Comissão de Justiça da Câmara aprova LOA 2020

O poder executivo municipal sancionou nesta 
semana quatorze Projetos de Lei aprovados du-
rantes as Sessões Ordinárias pelos vereadores de 
Natal. São leis voltadas para a defesa do consu-
midor, proteção, garantia das condições de saúde, 
incentivo ao esporte, entre outros temas. Entre as 
Leis aprovadas está a de N° 6.947, que institui a 
obrigatoriedade da divulgação dos canais de aten-
dimento do Centro de Valorização da Vida (CVV) 
nos órgãos e repartições do Município de Natal, 
com ênfase para unidades escolares, de saúde e 
de assistência social. Também foram aprovadas 
a Leis N° 6.953, que determina que os estabele-
cimentos de revenda de combustível da cidade 
que não possuem a bandeira do distribuidor, in-
formem aos clientes a marca comercial de distri-
buição ou sua razão social; e a Lei N° 6.952, que 
determina a obrigatoriedade das crianças porta-

rem algum tipo de identificação que contenha o 
nome e o contato telefônico dos pais ou responsá-
vel em eventos públicos e/ou privados ocorridos 
no Município de Natal, com público acima de 200 
(duzentas) pessoas. 

A Comissão de Justiça da Câmara Municipal de 
Natal aprovou o projeto da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para o exercício financeiro de 2020. A LOA é a 
lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as 
despesas e as receitas que serão aplicadas durante 
o ano no município. A matéria chegou ao Legislativo 
no último dia 30 de setembro, data limite para o envio. 
“Demos celeridade e agora segue para a Comissão 
de Finanças, depois para primeira votação em 
plenário e, assim, o texto poderá receber emendas 
dos parlamentares”, explicou a vereadora Nina Souza 
(PDT), relatora da peça orçamentária. O orçamento 
para este ano do município do Natal prevê uma receita 
de R$ 3.174.155.966,00 com despesas de igual valor. 
Segundo justifica o Executivo, para chegar a essa 
previsão, levou-se em consideração, entre outros, a 
crise financeira dos últimos anos, além da dificuldade de 
ampliar a capacidade de investimento.

OUTUBRO ROSA
A semana foi repleta 

de atividades referentes ao 
Outubro Rosa na Câmara. E 
com o objetivo de  alertar a 
sociedade sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama, a 
casa do povo abriu suas portas 
para a comunidade natalense. 
Após três dias de atividades, 
incluindo um mutirão de 
mamografias em parceria com 
o Grupo Reviver, nesta última 
quinta-feira, 24, a instituição 
realizou a palestra “Mulher, 
Justiça Social e Cidadania: 
os direitos das pacientes 
oncológicas”, uma iniciativa da 
ABMCJ/RN. Já a Rede Feminina 
Estadual de Combate ao Câncer 
abordou a prevenção, cuidados 
e serviços, prestados pela Casa 
de Apoio Irmã Gabriela, ponto 
de acolhimento de pacientes 
carentes vindos do interior do RN.

SITUAÇÃO DE RUA
A Frente Parlamentar em 

Defesa das Pessoas em Situação 
de Rua da Câmara Municipal de 
Natal, coordenada pelo vereador 
Maurício Gurgel (PSOL), discutiu 
o papel do Poder Público 
no processo de inclusão e a 
importância de um censo para 
quantificar e identificar essas 
pessoas. Segundo o vereador, 
Natal não dispõe de dados 
oficiais, apesar da Câmara já ter 
aprovado projeto para que seja 
realizado o levantamento e até 
destinado emendas para tanto 
nos últimos anos. 

DIA DO FARMACÊUTICO
Em sessão solene, a 

Câmara Municipal de Natal, por 
iniciativa do vereador Aroldo 
Alves (PSDB), realizou a entrega 
da Comenda Genário Alves 
Fonseca em homenagem ao Dia 
Internacional do Farmacêutico 
(celebrado em 25 de setembro) 
para personalidades de destaque 
do segmento. A cerimônia foi 
acompanhada por autoridades, 
familiares e entidades 
representativas da profissão 
farmacêutica. Ao fazer uso da 
palavra, o vereador Aroldo Alves 
(PSDB) disse que o farmacêutico 
é um profissional de extrema 
importância dentro da sociedade.

 
COMISSÃO DE SAÚDE

Os vereadores integrantes da 
Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal de Natal visitaram 
as obras da unidade básica de 
saúde (UBS), da comunidade 
Alto da Torre, situada no bairro 
da Redinha, Zona Norte da 
cidade. A ida dos parlamentares 
teve como objetivo fiscalizar 
a situação da estrutura do 
prédio, que está com as obras 
paralisadas desde julho de 2018. 
As obras foram iniciadas em 
2014. Quando pronta, a estrutura 
visa atender as comunidades 
do Conjunto dos Garis, Raio 
de Sol, Parque Floresta e Sítio 
Serraria. Integrante da Comissão 
de Saúde, a vereadora Carla 
Dickson (PROS) esteve no local 
e após contato com a Secretaria 
de Saúde explicou para a 
população que a licitação está em 
andamento sendo feito todo o rito 
normal e os prazos legais. 

www.cmnat.rn.gov.br

CÂMARA   AGORA
Elpídio Júnior

Marcelo Barroso

O município de São Gonçalo 
do Amarante sediará a segunda 
edição do Festival de Teatro Pedro 
Miranda. Entre os dias 4 e 9 de 
novembro, grupos da cidade e con-
vidados irão se apresentar no palco 
do Teatro Municipal.

O festival tem como objetivo 
fortalecer a prática teatral e dar 
oportunidade aos artistas cênicos 

do município, fomentando novos 
projetos na área de dramaturgia e 
encenação da cidade.

Além da disputa entre os gru-
pos de teatro, a programação conta 
com oficinas, palestras, workshop, 
capacitação, mesa redonda, show 
musical e explanação dos grupos 
sobre o processo de criação e monta-
gem com debate aberto ao público.

Os grupos são-gonçalenses 
que irão se apresentar no evento 
foram contemplados com premia-
ções financeiras para montagem 
dos espetáculos, totalizando 8 mil 
reais. Os valores foram patroci-
nados pela Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo do Amarante, 
através da Fundação Cultural 
Dona Militana. Grupos teatrais locais foram contemplados com verbas para a montagem de espetáculos

Prefeitura de São Gonçalo promove Festival 
de Teatro Pedro Miranda no próximo mês
Objetivo é fortalecer a prática teatral e dar oportunidade aos artistas cênicos do município, fomentando novos projetos na área 
de dramaturgia e encenação; segunda edição do Festival será realizada no Teatro Municipal Poti Cavalcanti entre os dias 4 e 9 

Segunda edição

Reprodução / Google



Marcelo Hollanda
Editor de Economia

Dobrou o número de contêine-
res vistoriados semanalmente no 
porto de Natal desde a apreensão 
de 3,3 toneladas de cocaína escon-
dida no meio de cargas de frutas 
em fevereiro deste ano. Com a 
análise de risco ampliada, a Re-
ceita Federal passou a vistoriar 
entre 35 a 40 contêineres refri-
gerados por semana, o que im-
plica na abertura da carga à céu 
aberto, já que o porto continua 
sem um scanner para realizar o 
serviço e também sem uma área 
climatizada para fazê-lo.

Além da grande apreensão de 
fevereiro, uma tonelada foi des-
coberta em março em meio a um 
carregamento de mangas e, em 
setembro, outros 70 quilos foram 

achados dentro de uma carga de 
sal. No Porto de Natal, a expo-
sição das frutas à temperatura 
ambiente prejudica a carga, one-
rando os exportadores, que espe-
ravam contar com um scanner já 
a partir deste mês.

Atribui-se ao aumento das 
vistorias parte da redução de 600 
contêineres que o porto de Natal 
deixou de embarcar em setembro. 
No ano passado, neste mesmo 
mês, o terminal mandou para a 
Europa entre 600 e 800 contêine-
res por semana, cada um deles 
transportando entre 18 a 22 tone-
ladas de frutas.

A boa notícia é que, como re-
sultado do aperto da fiscalização, 
segundo fonte da Receita Federal 
em Natal, carregamentos de coca-
ína que deveriam sair por Natal 
acabaram aparecendo em outros 

portos do Nordeste. Pela primeira 
vez, no porto de Pecém, na região 
metropolitana de Fortaleza, em 

agosto último, 330 quilos foram 
apreendidos pelas autoridades 
dentro de contêineres com mel.

De janeiro de 2018 até agosto, 
a Receita Federal apreendeu 60 
toneladas de cocaína no Brasil. No 
primeiro semestre, no Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém, 
onde 100% dos contêineres que 
entram e saem passam pela visto-
ria em scanners, a movimentação 
de cargas registrou uma alta de 
56% na comparado com o mesmo 
período do ano passado.
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Malévola - Dona do Mal
Cinco anos após Aurora (Elle 

Fanning) despertar do sono profundo, 
a agora rainha dos Moors é pedida em 
casamento pelo príncipe Phillip (Harris 
Dickinson). Ela aceita o pedido e, com 
isso, parte rumo ao reino de Ulstead 

ao lado de Malévola (Angelina Jolie), 
no intuito de conhecer seus futuros 
sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith 
(Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles 
deveria ser de celebração entre os 
reinos, mas acabou saindo diferente.

SEXTOU

DICA DE CINEMA

FEST KIDS

Teatro Riachuelo
A partir de R$ 60
Início às 19h25

OUTUBRO

OKTOBERFEST NATAL

Whiskritorio Pub
Part. Uskaravelho e 
Mobydick | Início às 16h26

OUTUBRO

BOTECO SANFONEIRO

Seis e Ponto MB
Entrada variável
Início às 16h3025

OUTUBRO

AIYRA

El Rock Bar
Entrada gratuita
Início às 21h26

OUTUBRO

Teatro Riachuelo
A partir de R$ 200
Início às 21h

26
OUTUBRO

ROCK AND BLUES

Raimundo’s Pub
A partir de R$ 15
Início às 20h26

OUTUBRO

DUBALIZER + FAUZI

Curva do Vento
A partir de R$ 20
Início às 16h27

OUTUBRO

SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#
Gal Costa - A Pele do Futuro

Inspirado pela black music dos 
anos 1970, o novo álbum de Gal 
Costa, intitulado “A Pele do Futuro”, 
tem canções inéditas de Gilberto Gil, 
Guilherme Arantes, Adriana Calcanhot-
to, Emicida, Djavan, Hyldon, Nando 
Reis, Erasmo Carlos, Silva, Jorge 
Mautner e participações especiais 
das cantoras Maria Bethânia e Marília 
Mendonça.

Na pele do futuro moram as cica-
trizes desenhadas pelo tempo. Feridas 
que se fizeram e se curaram depois de 
uma vida de consagrações e quedas, 
voos e naufrágios, descobertas e 
desgastes, desencontros e retomadas. 
Em contato direto com essa pele, que 

fica mais velha ao mesmo tempo em 
que se renova, Gal Costa interpreta 
as canções do novo álbum, que 
chega agora em um lançamento da 
gravadora Biscoito Fino. A produção 
é de Pupillo e a direção artística é de 
Marcus Preto. 

Gal completou 53 anos de carreira 
e, embora tenha seu espaço garantido 
entre os maiores nomes da história da 
cultura brasileira, nunca se aninhou no 
travesseiro das certezas conquistadas.

Porto de Natal ainda carece de um scanner para vistoriar de maneira eficaz as cargas

Após apreensões, Receita Federal dobrou 
fiscalização de cargas no Porto de Natal
Como resultado da grande apreensão de drogas do começo deste ano, órgão fiscalizador federal aumentou o número de 
compartimentos que são vistoriados semanalmente no terminal marítimo da capital potiguar; scanner ainda faz muita falta

Combate ao tráfico

José Aldenir / Agora RN
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é o número de contêineres 
que passaram a ser vistoriados 
semanalmente no Porto de Natal
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contato@arketipo.arq.br

Ana Luize
ARQUITETANDO

UM DOCE ESPAÇO
Um espaço compacto, cli-

matizado com 36m2 e  com 
várias opções de acomodação 
com uma varanda longe, na 
área externa,  que além de  
oferecer aconchego ao visitan-
te, recebia a brisa vinda da 
mata atlântica.  

Esse era o projeto contem-
porâneo para o Café/ Chocola-
teria da Casa Cor, por Dalliane 
Queiroz e Carol Fontes. Quem 
foi, sentiu...Constatou!

MADEIRA X METALON + LUZ
As autoras elegeram a 

madeira como elemento prin-
cipal da proposta. O material 
reveste paredes e teto, apa-
recendo também na estante, 
desenhada  pelas profissionais 
para expor os produtos. A at-
mosfera de tranquilidade e 
conforto do ambiente vem dos 
tons neutros e do revestimen-
to rústico, convidando assim, 
para uma parada mais longa 
no ambiente. O uso do Meta-
lon faz parte de todo o projeto 
de ambientação, ressaltando 
ainda, uma bela parede de 
destaque com efeito retroilu-
minado. Assim como ilumina-
ção pontual e indireta, desta-
cando obras de arte, produtos 
e revestimentos. 

FENG SHUI
  Vem aí um curso forma-

ção em consultores de feng 
shui ministrado pela Arquite-
ta Suly Barreto. O Feng Shui 
é uma técnica milenar, usada 
pelos Chineses a mais de 5 mil 
anos para harmonizar am-
bientes residências ou de tra-
balho. O Público alvo do curso 
será Arquitetos, Estudantes 
de Arquitetura e Designers, 
engenheiros, decoradores, e 
todas as pessoas que tenham 
interesse em aprender

Local: Loja Casa Brasilei-
ra, dias 23 e 30 de novembro 
das 13:30 às 19:30.

Maiores informações 
no Instagram: @fengshui_
sulybarreto ou no 99895-3992.

Todos os meses, no Rio Grande 
do Norte, pelo menos 50 presos sem 
monitoramento eletrônico – mas 
que possuem a obrigação de dormir 
em alguma unidade penitenciária 
– ignoram a determinação e se tor-
nam fugitivos da Justiça. O núme-
ro é 25% maior que o registrado no 
ano passado, quando a média era 
de 40 fugas.

O alerta foi feito ao Agora RN 
pelo juiz Henrique Baltazar dos 
Santos Neto, da Vara de Execu-
ções Penais da capital potiguar, 
que defende o uso da tornozeleira 
eletrônica como uma solução para 
o problema. Segundo o magistrado, 
o universo de presos monitorados é 
bem maior, mas com uma média de 
fugas menor.

Ainda de acordo com Baltazar, 
em 2018, cerca de 300 detentos, por 

mês, deveriam pernoitar na cadeia. 
E todos eles sem monitoramento, 
ou seja, sem uso de tornozeleira 
eletrônica. Destes, 40 saíam de ma-
nhã e quando anoitecia não volta-
vam mais. Já este ano, com menos 

presos, cerca de 255 na mesma con-
dição, a média de presos que não 
voltou mais para pernoitar passou 
para 50. “O aumento da média de 
fugas de presos nesta condição se 
dá porque a maioria dos apenados 

mora no interior ou corre risco de 
morte no presídio. Também tem o 
fato de o detento se tornar alvo fácil 
de inimigos, já que ele precisa sair 
e voltar para o mesmo lugar todas 
as noites”, observou Baltazar.

Quanto aos presos monitora-
dos, em 2019, de 1.440, 314 se tor-
naram foragidos (35 por mês). “Isso 
comprova que as tornozeleiras são 
um sucesso”, concluiu o juiz.

Detentos sem tornozeleiras são mais propensos a empreenderem fugas no estado

Fuga de detentos sem monitoramento 
eletrônico sobe no Rio Grande do Norte
Segundo o juiz Henrique Baltazar dos Santos Neto, titular da Vara de Execuções Penais da capital 
potiguar, a cada mês, pelo menos 50 presos nesta condição conseguem empreender fuga no estado

Estatística

José Aldenir / Agora RN
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é o número de presos não-
monitorados que deveriam 
pernoitar nas cadeias potiguares

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
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Uma Sondagem Especial so-
bre Crédito de Curto e de Longo 
Prazo, realizada entre os dias 1º e 
12 de abril pela CNI e FIERN, re-
vela que a maioria dos empresá-
rios potiguares, a exemplo do que 
acontece no resto do País, pisa-
ram no freio na hora de contrair 
crédito tanto em financiamentos 
de longo como de curto prazo.

Segundo o levantamento, 
38,9% deles consideraram ele-
vadas demais as taxas de juros 
cobradas pelas instituições finan-
ceiras; 22,2% deixaram de em-
prestar por considerarem os pra-
zos muito curtos e outros 22,2% 
consideram excessivas as exigên-
cias de garantias. Da mesma for-
ma, 16,7% criticaram a excessiva 

burocracia e lentidão nos proces-
sos de aprovação de crédito.

Para Fernando Amaral, pro-
fessor de Finanças na Fundação 
Getúlio Vargas e consultor de 
empresas e de gestão fiscal para 
governos e municípios, embora 
indicadores daqui sejam muito 
similares em relação ao resto da 
indústria nacional, alguns fatores 
explicam as razões pelas quais 
69% das empresas potiguares 
não buscaram linhas de crédito 
de longo prazo comparadas com 
66% das empresas nacionais.

“É que embora o nível do 
índice de Confiança do Empre-
sário Industrial (ICEI) tenha 
ficado estável em 59,4 pontos em 
setembro, mesmo patamar de 

agosto, no Nordeste ele caiu 0,8 
pontos”, observa.

Acrescenta o professor que, 
“embora as taxas de juros venham 
caindo para a pessoa jurídica (era 
3,33% ao mês, 48,16% ao ano em 
agosto/2019 e caiu para 3,30% ao 
mês, 47,64% ao ano em setem-
bro/2019), o custo de captação de 
recursos ainda é muito alto”.

Fernando Amaral sustenta 
que as empresas industriais es-
tão fatigadas pela crise instalada 
desde final de 2015 e o número 
de micro e pequenas empresas 
inadimplentes cresceu e alcançou 
5,3 milhões em março. “É o maior 
índice da história do país”, lembra.

Já a região Norte concentrou 
a maior alta (8,2%) em março de 

2019, na comparação com o mes-
mo mês de 2018. Em segundo 
lugar, veio o Sudeste, com cresci-
mento de 7,8%, seguido de perto 
pelo Centro-Oeste (7,5%). Sul 
(6,9%) e Nordeste (3,4%).

“Na contramão do país, hou-
ve redução de empresas inadim-
plentes no RN em 0,6% o que 
pode explicar ainda mais o tom 
de pessimismo, pois sacrificou 
o caixa da empresa para quitar 
dívidas e a cautela em retomar 
investimentos”, acredita.

Ainda de acordo com o Amaral, 
os bancos tradicionais não em-
prestam para quem tem negativa-
ção no cadastro (inadimplência). 
“São poucas empresas que podem 
acessar esses recursos”, conclui.

Empresas potiguares estão fazendo menos 
empréstimos, mostra sondagem da Fiern
Apesar de precisarem e muito de dinheiro extra, taxas de juros e burocracia afastam empresários da verba das instituições 
financeiras; sondagem especial da Federação das Indústrias do RN foi realizada entre os dias 1º e 12 de abril deste ano

Crédito

16,7%
delas atribuem o desinteresse pelos 
empréstimos à burocracia para 
aprovação de crédito

38,9%
CAUSAS

das empresas consideram abusivas 
demais as taxas de juros cobradas 
pelas institutições financeiras

A Prefeitura de Macaíba está 
intensificando as ações de saúde 
voltadas para o público feminino. 
Todos os postos de saúde estão 
transmitindo orientações sobre 
saúde da mulher e promovendo 
rodas de conversa com temas 
alusivos ao câncer de mama. 
Também estão sendo realizados 
testes rápidos para HIV, sífilis, 
preventivos e orientações sobre 
os cânceres de útero e ovário.

Na última quarta-feira, 23, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) promoveu uma grande 
ação denominada “Outubro Rosa, 
a favor da vida”, tendo como ce-
nário a Praça Paulo Holanda Paz, 
com a presença de uma equipe 
multiprofissional composta por 
enfermeiras, nutricionistas, fisio-
terapeutas e educadores físicos.

Foram disponibilizados testes 
rápidos de glicemia, aferição de 

pressão arterial, orientações ae-
róbicas e nutricionais, de saúde 
bucal e de prevenção ao câncer, 
sessões de auriculoterapia, ser-
viços de manicure, além de um 
momento de atividades físicas 
e danças com o público partici-
pante. Aproximadamente 300 
mulheres participaram do even-
to, somando-se os momentos de 
atendimento e de lazer nas 2 ho-
ras de realização.

Aproximadamente 300 mulheres participaram do evento na última quarta-feira, 23, na praça pública Paulo Holanda da Paz

Atividades de prevenção ao câncer 
de mama são promovidas em Macaíba

Outubro Rosa
Márcio Lucas / PMM
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Com um placar de 4 
votos a 3 a favor da exe-
cução antecipada da pe-
na, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) suspendeu 
o julgamento sobre a pos-
sibilidade de prisão após 
condenação em segunda 
instância. A análise deverá 
ser retomada no dia 6 ou 
7 de novembro, conforme 
afirmou ao fim da sessão 
o presidente da Corte, mi-
nistro Dias Toffoli. A data 
precisa será anunciada por 
Toffoli na segunda-feira.

Com o voto da ministra 
Rosa Weber contrário à 
prisão após condenação em 
segunda instância, a posi-
ção de Toffoli deverá defi-
nir o placar do julgamento. 
Até o momento, além de 
Rosa, Marco Aurélio Mello 
e Ricardo Lewandowski 
votaram para mudar o atu-
al entendimento da Corte, 
que permite a execução 
antecipada da pena. A me-
dida é considerada um dos 
pilares da Operação Lava 
Jato e um dos instrumen-
tos que incentivou acordos 
de colaboração premiada.

Rosa acompanhou o 
entendimento do relator, 
ministro Marco Aurélio 
Mello, e se posicionou a 
favor de réus condenados 
pela Justiça aguardarem 
em liberdade até o esgota-
mento de todos os recursos 
(o “trânsito em julgado”, 
em juridiquês).

É esperado que inte-
grem essa mesma corren-
te os ministros Gilmar 
Mendes e Celso de Mello, 
totalizando cinco votos. 
No outro lado, os minis-
tros Alexandre de Mora-
es, Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso e Luiz 
Fux votaram favoráveis 
a possibilidade de prisão 
após condenação em se-
gundo grau. O voto da mi-
nistra Cármen Lúcia deve 
ir no mesmo sentido.

Voto de Rosa 
Weber indica 
derrota da Lava 
Jato no Supremo

Prisão em 2ª instância

Ministro do Supremo Rosa Weber

Carlos Moura / STF

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Mineração Coto Comércio Importação e Exportação LTDA. CNPJ: 00.841.691/0001-56, torna 
público que recebeu do Idema a LIO, com prazo de validade até 22/10/2025, em favor do em-
preendimento para a Extração de blocos de Granito para uso ornamental, localizada no Sítio 
Caubreira – Zona Rural – Parelhas – RN. 

Yathaanderson Mendes dos Santos 
Engenheiro Florestal  - Crea: 161778500-8

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema, a Licença Simplificada, com prazo de validade até 21/10/2025, em favor do empreendi-
mento para Extração mineral de Saibro (piçarro) em uma área de 12,11 hectares, localizada nos 
Lotes 27-28 – Vila Ceará, Zona Rural do município de Serra do Mel/RN.

Antônio Medeiros de Oliveira
Sócio-Diretor Técnico

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

JOÃO BATISTA NOBRE DE SIQUEIRA, 302.970.604-49, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Simplificada - LS para o Extração Mineral, localizada na Sítio Serra do Gado – Zona Rural 
– Ipanguaçu– RN, CEP: 59.508-000.

JOÃO BATISTA NOBRE DE SIQUEIRA
Proprietário

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

OTILIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 10.262.409/0001-30 torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, para a Condomínio Residencial Rio 
Verde, com 7 UH construidas, localizado na Rodovia RN-313, 33, Pium, Nisia Floresta-RN.

SANDRO LAZARO
SÍNDICO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

PRIME GLASS COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 19.667.163/0001-50, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade Industrial (be-
neficiamento de vidros), localizada na Avenida Maria Odete de Gois Rosado, 100, Bela Vista, 
Mossoró - RN.

PRIME GLASS COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO– LA

M. S. DE OLIVEIRA DIAS, inscrita sob o CNPJ nº 20.350.947/0001-30, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA DE ALTERAÇÃO - LA da atividade de Pousada, localizada no Sítio 
Canto, 9850, Zona Rural, Martins - RN.

M. S. DE OLIVEIRA DIAS
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

R M AMARAL DE PAIVA, inscrita sob o CNPJ nº 13.993.211/0001-14, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de 
armazenamento e revenda de GLP, localizada na Avenida Benedito Julião de Medeiros, 671, 
Centro, Rafael Godeiro - RN.

R M AMARAL DE PAIVA
Representante Legal

LICENÇA AMBIENTAL

NUTRIVIDA LTDA, inscrito no CPF: 02.433.598/0001-38 torna público, conforme a Resolução CO-
NAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 17/10/2019, através do Processo Administrativo 
Nº 037318/2019-76, a Licença Ambiental de Instalação para um Empreendimento do tipo Hospital, 
com área construída de aproximadamente 2.923,79 m² em um terreno de 1.290,00m², situado na 
Rua Ministro Raimundo de Brito, 1912, Lagoa Nova – CEP 59056-330 - Natal / RN, ficando estabe-
lecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Vera Cruz Ambiental SPE LTDA, CNPJ 29.309.384/0001-00, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Instalação, com prazo de validade até 22/10/2023, em favor do empreendimento Aterro Sanitário 
de Vera Cruz, localizado na Estrada que liga o Distrito do Papagaio a Vera Cruz, s/n, Zona 
Rural, município de Vera Cruz/RN.

Dâmocles Pantaleão Lopes Trinta
Empreendedor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002 - 2019 / AORE - RN

O Presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército no Estado do Rio Grande do Norte - 
AORE-RN, CNPJ Nº 70.145.065/0001-00, no uso e gozo das atribuições e prerrogativas previstas no 
Art. 47, do Estatuto da AORE-RN;   
CONVOCA Assembléia Geral para Eleição para o dia 26 de novembro de 2019, no período das 09:00 
às 15:00 horas, nos termos do Art. 56 e 57 do Estatuto da AORE-RN.  O pleito eleitoral será realizado 
no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) – do 16º BIMtz, localizado na Avenida Her-
mes da Fonseca, 1355, Tirol, nesta Capital.
Ficando o prazo para as inscrições das chapas aberto até às 23:59 horas do dia 06 de novembro de 
2019. Os requerimentos devidamente assinados deverão ser enviados em formato PDF para o E-mail: 
aore.eb@gmail.com 

Natal – RN, 25 de outubro de 2019.
Sebastião LEONARDO Almeida de Araújo

1º Ten Inf R/2 – Turma NPOR 1996
Presidente da AORE – RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos a todos os interessados para a Assembléia de Fundação da ASSOCIA-
ÇÃO ORNITOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE – A.O.R.N, a assembléia de 
fundação se realizará no dia 24 /11 /2019, no horário de 15:00 em primeira chamada e 
às 15:30 em segunda e última chamada, com a finalidade de:

1.Fundação da Associação;
2. Eleição e Posse de sua Diretoria;
3. Aprovação de seu estatuto.
Local da reunião: Rua Salete, nº:59 - B, Bairro Quintas - Natal/RN.

LUDOVICUS – INSTITUTO CÂMARA CASCUDO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados nos termos da Legislação Vigente e dos Estatutos Sociais 
desta Entidade, todos os sócios e associados da referida instituição, CNPJ no. 09.217.106/0001-
16, localizada na Av. Câmara Cascudo, 377, Cidade Alta, Natal/RN, para participarem da Assem-
bleia Geral Extraordinária, que será realizada, em primeira convocação, no dia 08 de novembro de 
2019, às 15h, na sede retro citada. Não havendo número legal em primeira convocação, será rea-
lizada Assembleia em segunda convocação, meia hora após, no mesmo local, objetivando discutir 
a seguinte ordem do dia: eleição de seus membros, Diretoria Executiva e Conselhos, em virtude de 
renúncia coletiva para adequação aos ditames do novo Estatuto Social da instituição. 

Natal/RN, 25 de outubro de 2019.

Camilla Cascudo Barreto Maurício – Presidente do Conselho de Administração

COMISSÃO DE PRO-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE AJUDAM.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A comissão de pro-fundação da COMISSÃO DE PRO-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO PROJETO 
MÃOS QUE AJUDAM.  RN, pelo presente EDITAL, CONVOCA TODOS OS ASSOCIADOS DA COMIS-
SÃO DE PRO-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE AJUDAM, para participarem 
da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 11 DE NOVEMBRO DE 2019, NA RUA JOÃO HELIO ALVES 
ROCHA, 10, PLANALTO, CEP-59073070, com início às 09:00hs em primeira convocação e, as 10:00hs 
em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia; a) Aprovação e Fundação da COMISSÃO DE PRO-FUNDAÇÃO DA ASSOCIA-
ÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE AJUDAM; b) Discussão e Aprovação do estatuto social da COMISSÃO 
DE PRO-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE AJUDAM; c) Eleição e Posse dos 
membros da diretoria executiva e fiscal da Associação e; d) Demais Assuntos Gerais. Natal-RN, 22 de 
outubro de 2019.

ELISANGELA DA SILVA SOUZA,
PRESIDENTE DA COMISSÃO PRO-FUNDAÇÃO

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião Extraordinário.
Solicitantes: a Sra. ANDREZA ALVES DE OLIVEIRA CRUZ, empresária, brasileira, casada, portadora do 
RG nº 18.33.408-SSP/RN, inscrito(a) no CPF sob o n° 008.717.994-64, e seu Esposo, ELIZOMAR LOPES 
DA SILVA, empresário, brasileiro, casado, portador do RG nº 1731770-SSP/RN e CPF sob o nº 030.092.534-
43, ambos residente e domiciliado na Rua dos Tucanos, nº 704, Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN, CEP: 
59.179-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia 
da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 216,09m² (duzentos e dezesseis metros e nove decímetros quadra-
dos), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 
1.0101.024.02.1002.0000.7 e sequencial número 1.008966.7, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descri-
ção do perímetro:- Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, de coordenadas N= 9.309.403,943m 
e E= 273.337,760m, situado no limite com o terreno de Francisco Moreira Freire, desde, segue com azimute 
de 183°45’51’’ e distancia de 16,34m, confrontando neste trecho com o terreno de Francisco Moreira Freire, 
até o vértice P02, de coordenadas N 9.309.387,638m e E 273.336,687m, deste, segue com azimute de 
254°29’23’’ e distancia de 15,19m, confrontando neste trecho com o terreno de Arlindo Sergio Lopes Barbo-
sa, até o vértice P03, de coordenadas N 9.309.383,576m e E 273.322,051m, deste, segue com azimute de 
6°34’35’’ e distancia de 14,91m, confrontando neste trecho com a Rua das Pedrinhas, até o vértice P04, de 
coordenadas N 309.398,387m e E 273.323,758m, deste, segue com azimute de 68°21’21’’ e distancia de 
15,06m, confrontando neste trecho com o terreno de Nair Galvão Maia até o vértice P01, de coordenadas 
N 9.309.403,943m e E 273.337,760m; ponto inicial da descrição deste perímetro. Memorial realizado pelo 
Engenheiro Civil Michel Dennys de Freitas Gomes – Registro n° 2117302238RN.  Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 20.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cien-
tes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não 
havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido 
de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado 
artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com 
o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele exis-
tentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula 
do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de 
domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência 
de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 25.10.2019

Edital De Citação Prazo: 20(vinte) dias O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª 
Vara Cível, na forma da lei, etc. Faz Saber a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta 
Secretaria a Ação de Execução De Título Extrajudicial (159), processo nº 0857925-28.2017.8.20.5001, proposta por Exequente: 
Banco Santander contra Executado: Peca Facil Auto Pecas Comercial Ltda - EPP, Erika Albuquerque De Lima Gomes, sendo 
determinada a Citação de Peca Facil Auto Pecas Comercial Ltda - EPP (CNPJ: 06.164.474/0001-55), Erika Albuquerque De 
Lima Gomes(CPF: 784.615.104-53), para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 683.534,62, 
acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o 
pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja 
ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de 
advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando Advertida de que a oposição de 
embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, 
poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, e requerer o pagamento 
do restante inclusive custas e honorários, em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 
257, IV do CPC. Eu, Marise Leite De Souza, Auxiliar Técnico, digitei e conferi. Natal, 11 de outubro de 2019. K-25e28/10



SEXTA-FEIRA, 25.10.2019 Esportes 15

Exigências

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 12

CADM
ORIENTADO

AMEMTONEL
PAPAIÇH

SELOSCACO
TRSAFO

MISTERIOSA
REUSXLC

TNLACRA
SEMEADOLED

ERISSOLE
TURTREM

SATAEBII
DISTANCIA

HELIOPAUS

"O impor-
tante é

(?)" (dito)

Classifi-
cação da
quadrilha

junina 

Ajudado
(na esco-

lha da
profissão)

Grande va-
silha para
líquidos

Cintura de
calças e

saias

Número
de dias da
semana

Vivo;
esperto
(pop.)

Local
para

malhação
(pl.)

Disposi-
tivo de
sistema
elétrico

Tipo de
TV com

contraste
melhor

Plantado;
lançado
ao solo

(os grãos)

Pastel
frito de
massa
cozida

Pronome
usado
pelo

gaúcho

Hiato de
"viúva"

Naipe 
simboli-

zado pelo
trevo

Final de
oração
Genitor
(inf.)

A geleia
exclusiva
da abelha-

rainha

(?)-horário, o sentido
oposto ao do relógio

Aborrecer Elétron
(símbolo)

Coletivo de
"chaves"

Preposição
essencial

Cê-cedilha
Reser-
vatório

(de água)
Pedaço
de vidro

Sérgio Reis,
cantor

40, em
romanos

(?) Herma-
nos, banda

Fecha 
Sem

rodeios;
claro

Veículo
ferroviário

Bahia
(sigla)

A de cem é
cinquenta (Mat.)

Proveitoso
Assim, 
em es-
panhol

Enig-
mática

Alvos da 
promotoria

Thiago Neves,
jogador

Muito
religiosas
Consoantes
de "napa"

Gás nobre

Espaço
entre dois

pontos

Carimbo 
postal (pl.)
"Militar",
em IPM 

3/así— led. 5/hélio — molho. 7/rissole — semeado.

HORÓSCOPO

Quem deseja mudar de emprego 
ou conquistar um cargo melhor terá 
todo apoio do céu para investir nessa 
direção. Sinal verde para mudar o 
visual. Abuse da sensualidade para 
envolver quem deseja. 

Talvez precise de sossego para se 
concentrar nas tarefas. Pode ter 
boas mudanças em família. Tenha 
cuidado com fofocas e mentiras. 
Seu charme ganhará reforço
à tarde.

Use seu carisma para se entender 
com as pessoas e conseguir o 
que deseja. Lua, Vênus e Plutão 
abençoam os corações apaixonados 
e abrem caminhos para quem 
procura um novo amor.

Incentive a troca de ideias para 
encontrar soluções criativas para 
os problemas. Se estiver a fim 
de alguém, não pensará duas 
vezes para se declarar. Pessoas 
misteriosas vão atrair você.

Ótimo astral para quem trabalha em 
casa ou com parentes. Mudanças 
devem agitar seu dia e tudo indica 
que serão positivas. Sucesso 
garantido na paquera e mais 
romantismo na vida a dois.

Seu foco está na carreira e você não 
medirá esforços para atingir seus 
objetivos. Pode se envolver com alguém 
do trabalho ou com uma pessoa que já é 
comprometida. 

Simpatia e boa lábia serão seus trunfos 
para conseguir tudo que quiser hoje. 
Só cuidado para não se distrair demais 
com conversas ou se meter em fofocas. 
Abuse do seu poder de sedução.

É um bom dia para viajar com amigos. 
Boa sintonia com alguém da turma 
pode se transformar em amor. Atração 
também por colega ou alguém de outra 
cidade. A dois, seja parceiro(a). 

Você pode aumentar seus ganhos 
com algo feito em casa ou algum 
bico. Seus parentes podem dar boas 
sugestões. Cuidado com os gastos. 
Na paquera e no romance, a dica é 
dialogar muito!

Livre-se de mágoas. Carreira em ótima 
fase: mostre seu potencial. Viagem 
favorecida no fim do dia. Invista na 
sedução e explore seu charme para 
conquistar alguém. 

Você vai mostrar toda sua seriedade 
no trabalho. Pode fazer boas 
parcerias ao longo do dia. Melhore 
o diálogo em família. Aposte na 
simpatia para se aproximar na 
paquera. 

Viagem com a galera recebe bons 
estímulos. No amor, pode conhecer 
alguém e se encantar à primeira 
vista. A Lua estimula a vida a dois e 
Vênus promete ainda mais sintonia 
ao casal. 

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

Um eliminado do concurso denuncia a sabotagem contra Maria da Paz. Leandro reconhece Rael 
trabalhando como copeiro na festa de Rock. Zé Hélio instala o programa espião no celular de Fabiana 
e Beatriz ajuda o amado a despistar a empresária. Fabiana ofende Britney e humilha Rael. Rock 
afirma que deseja se separar de Fabiana. Rael rende Fabiana com sua arma e confisca o celular da 
moça. William consegue acessar o celular de Fabiana, enquanto Téo verifica os arquivos. Depois de 
beber, Abdias procura Sílvia. Jô confronta Fabiana. 

A DONA DO PEDAÇO

Dona Maria tenta consolar Clotilde. Emília se constrange diante de Lola por conta do 
comportamento de Justina. Shirley revela a Inês que Afonso sabia que não era seu pai 
biológico. Lola compra um bilhete de loteria. Virgulino vê Genu no hotel e se esconde. João 
gosta de saber que Inês descobriu a verdade sobre ele. Afonso faz as pazes com Inês. 
Almeida tenta falar com Clotilde. Júlio reage descrente quando Lola mostra o bilhete de loteria 
que comprou.

ÉRAMOS SEIS

Mário tenta convencer Silvana a gravar um comercial, prometendo ajudá-la. Natasha insiste 
para que Paloma dance forró com Marcos. Alberto estranha a insistência de Natasha. Natasha 
avisa a Marcos que seu relacionamento acabou. Ramon e Paloma entram em acordo. Nana 
e Diogo flagram Mário e Silvana se beijando. Nana revela a Diogo que existe uma chance de 
Mário ser o pai de seu filho. Ramon decide fazer aula de dança com Francisca. 

João tenta descobrir quem foi a autora da sua carta de amor, e decide responder a carta 
que recebeu. Helô toma as devidas providências e diz que quem continuar a espalhar os 
boatos sobre Poliana irá levar uma advertência. Marcelo avisa Luisa que terá que ir viajar 
com sua mãe. Na escola, Brenda e Raquel brigam. Guilherme e Jeff tentam apartar a 
briga mas acabam se envolvendo também. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A Federação Norte-Rio Gran-
dense de Futebol (FNF) está estu-
dando a possibilidade de iniciar as 
disputas do Campeonato Potiguar 
de 2020 no dia 5 de janeiro, duran-
te o primeiro final de semana do 
ano. A intenção é fazer com que os 
clubes locais fiquem menos tempo 
sem jogar oficialmente, já que os 
três principais encerraram suas 
participações nesta temporada ain-

da na metade do 2º semestre.
Na próxima quarta-feira, 30, 

haverá uma reunião do Conselho 
Técnico do Campeonato Potiguar 
para discutir, junto aos clubes 
participantes, a possibilidade de 
antecipação do calendário. Se todos 
os times derem o aval, a Federação 
vai começar a trabalhar em cima do 
novo início, o que deverá também 
implicar num término antecipado.

Com times parados, Estadual 
do RN deve ter início antecipado
Intenção da FNF é fazer com que o torneio se 
inicie no primeiro fim de semana do ano que vem

Campeonato Potiguar

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

RIVAILSON ALVES DOS SANTOS SOUZA, inscrita sob o CNPJ nº 22.557.435/0001-74, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da 
atividade de armazenamento e revenda de GLP, localizada na Rua São Sebastião, 565, Centro, 
Almino Afonso - RN.

RIVAILSON ALVES DOS SANTOS SOUZA
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

P J DE CARVALHO POLI, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação e Operação n.º 2012-057351/TEC/LIO-0081, com prazo de validade até 26/06/2024, 
para a extração de Biotita Xisto, uso revestimento, na localidade Fz. Malhada da Areia, zona rural, 
no Município de Currais Novos/RN. 

P J de Carvalho Poli. Sócio administrador

MARCO ANTONIO GURGEL COSTA
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARCO ANTONIO GURGEL COSTA, CNPJ: 01.119.969/0001-49 torna público que Recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 21/10/2025 em favor do empreendimen-
to com a atividade de Revenda de Combustíveis Líquidos, Localizado na RUA RAUL DE 
ALENCAR, N° 10 JOCELIN VILLAR CEP: 59.800-000 no município de MARTINS/RN.

MARCO ANTONIO GURGEL COSTA
Titular

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião Ordinário.
Solicitantes: o Sr. JOSÉ LUIS ROJO, argentino, casado, comerciante, portador do CPF/MF n° 700.755.414-
83 e RG Argentino de n° 11750396, e sua esposa, a Sra. ADRIANA GLADYS DI NARDO, argentina, 
casada, empresaria, portadora do CPF/MF n° 701.068.574-60 e RG Argentino de n° 14.180.932, ambos 
residentes e domiciliados na Boulevar Rondeau, n° 1801, Rosário, Caixa Postal 2000, Santa-Fé, Argentina, 
que vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, 
casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 
73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/
RN, CEP 59.178-000, com 256,96m² (duzentos e cinquenta e seis metros e noventa e seis  decímetros 
quadrados). Imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município  de Tibau do Sul/RN, n. 
1.0101.022.05.1418.0012.4 e sequencial n° 1.0073760, CEP: 59.178-000. Confrontantes: Ao Norte, do 
ponto P1 ao P2 com 9,00m, com a Travessa do Sol; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 29,54m, com o Sr. 
José Luis Rojo; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 8,42m, com o Sr. Jorge Manoel Santos Bravo Costa; Ao 
Oeste, do ponto P4 ao P1 com 29,54m, com a Sra. Anecy Scholling. Seguindo as seguintes Coordena-
das Geográficas de GPS PARA UTM: P1- X=273681,34 Y=9310060,16  P2- X=273670,30 Y=9310052,13  
P3- X=273686,98 Y=9310031,92  P4- X=273694,45 Y=9310008,59. Memorial correspondente ao serviço 
registrado no CREA/RN com ART n° RN20190277744.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído 
a este imóvel é R$ 29.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 
(dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Jorge Manoel Santos Bravo Costa, 
bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, po-
dendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no 
prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usuca-
pião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa 
do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua 
área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião 
e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 25.10.2019
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BAIXE JÁ O APP
MEU NATALCARD

ESTUDANTE,
que tal ter mais facilidades no dia a dia 
para focar mais nos estudos?

Em breve, disponível para o Cartão Passe Fácil.

SOLICITAÇÃO
DE 1ª E 2ª VIA

LOCALIZAÇÃO DE
PONTOS DE RECARGA

RECARGA DESCONTOS
EXCLUSIVOS (84) 99129-8966

@natalcard


