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Prefeitura do Natal tem R$ 425 milhões
para receber de apenas 20 devedores

Dívida ativa 03

Encabeçando a lista de maiores devedores, com um débito de R$ 48,5 milhões, Governo do Estado se pronunciou por meio da 
Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Órgão afirmou que já está sendo realizado um balanço das dívidas herdadas pela atual gestão
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“Maratona” reúne 

alunos para acelerar 

plantio de mudas

Ação está plantando cerca 

de 200 espécies nas quatro 

regiões da cidade

Meio ambiente 07

Agentes de mobilidade 
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e bicicletas

Gestão municipal investiu 

pouco mais de R$ 1 milhão na 

aquisição dos equipamentos
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“Dia D” em 28 de setembro
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Daniel Morais / Prefeitura do Natal

Agora Natal é um informe publicitário produzido com material da Secom da Prefeitura do Natal

Prefeitura lança programa 

para erradicar analfabetismoEducação 05

Reforma 03

Programa vai beneficiar, nesta primeira fase, 750 alunos nas quatro regiões da cidade, em turmas com 

duração de cinco meses. Ensino será baseado no método Paulo Freire, aliado à qualificação profissional

Uma nova

Gentil Ferreira
Gestão municipal inaugurou este mês obra de restauração 

da praça, que é um dos principais símbolos do Alecrim

Prefeitura do Natal / Divulgação

AGORACREA
Muito além da engenharia, 
Crea RN chega aos 50 anos

Confira o que faz o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Presidente Ana Adalgisa lista avanços desta gestão e projeta ações

Novo projeto leva mais qualificação para os profissionais
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Agora Crea é informe publicitário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

José Aldenir / Agora RN

Leia especiais
“Agora Crea” e
“Agora Natal”

Ponte Zé de Bastos é uma das atrações de Jardim 
do Seridó, que foi incluída em Mapa do Turismo
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Os bons números 
(surpreendentes até) 
divulgados ontem pelo 

IBGE dando conta de um 
aumento de 0,4% do Produto 
Interno Bruto (PIB) no segundo 
trimestre, exibindo crescimento de 
1% na comparação com o mesmo 
período do ano passado, são sem 
dúvida alvissareiros em meio a 
uma avalanche de más notícias.

O desempenho é atribuído 
ao comportamento da 
indústria, com destaque para 
o desempenho positivo da 
construção civil (19%) e da 
indústria de transformação 

(2%), que representam em torno 
de 70% do indicador do setor. 

Isso significa que são 
números de qualidade, não 
apenas indicadores de ocasião, 
já que, mesmo cosmeticamente, 
terão reflexos sobre os 
indicadores de emprego.

No caso da construção, 
depois de 20 trimestres de queda, 
foi o primeiro resultado positivo 
do setor, que tradicionalmente 
emprega muita mão de obra.

Não só isso, indica 
aquecimento onde se produz 
insumos para esta indústria, o 
que não é nada mal.

Como existe sempre um 
porém, o desempenho positivo 
nessas duas atividades foi 
diminuído pelo desempenho 
da indústria extrativa, depois 
de dois trimestres seguidos 
marcados por desastres como os 
da barragem de Brumadinho.

É sabido que, para recuperar 
a queda econômica dos últimos 
anos, que nos aproxima agora 
de uma recessão técnica, 
seriam necessários muitos 
anos de crescimento econômico 
pronunciado.

Mas a forma surpreendente 
com que esses novos percentuais 

apareceram oferece um 
vislumbre de reação, num 
momento especialmente 
importante em que potências 
como a China sinalizam quedas 
de crescimento e um vizinho 
próximo, a Argentina, volta a 
viver dias de incerteza.

É claro que o Brasil poderia 
estar melhor se tivéssemos feito 
pragmaticamente alguns deveres 
de casa, que só agora começam a 
ser desenrolados.

Não vai fazer muita 
diferença neste momento para 
a multidão de desempregados 
formais e de subempregados, que 

amargam a face mais amarga 
dessa crise. Em nome desses 
milhões de brasileiros, é que a 
economia deve respostas. De 
surpresas em supresas. De ações 
em ações que desencadeiem 
sinais, por minúsculos que 
sejam, indicando a existência de 
um futuro melhor.

Porque é lá na ponta, no 
consumo das famílias, no caixa 
do mercadinho e nos check outs 
dos supermercados que essa 
melhora vai bater, aumentando 
os itens da cesta e a ideia de que 
este povo não trabalha só para 
pagar impostos e multas.

A boa notícia do PIB
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CIDADÃO
A Prefeitura do Natal disse 

em nota ter estranhado que 
uma ONG do estado do Paraná 
tenha proposto no Supremo o 
afastamento da secretária Andréa 
Dias. Mas a iniciativa é de um 
natalense. Erisvaldo Freire, mais 
conhecido como “Cidadão Freire”, 
é do Movimento Cristianismo 
Relevante e líder Raps e foi quem 
provocou a ONG a ir ao STF.

MOTO LEGAL
A Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa aprovou ontem o 
projeto Moto Legal, proposto pela 
governadora Fátima Bezerra 
para evitar o recolhimento de 
motocicletas irregulares caso o 
condutor se comprometa a pagar 
suas dívidas com o Estado. Uma 
emenda, sugerida pelos deputados 
Allyson Bezerra (Solidariedade) e 
Isolda Dantas (PT), foi encartada, 
ampliando o leque de beneficiados 
para donos de motos com até 160 
cilindradas.

BNB
Ao realizar uma auditoria no 

Banco do Nordeste e no Fundo 
Constitucional de Financiamento 
do Nordeste, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) encontrou 
algumas irregularidades. Entre 
elas, a falta de transparência no 
processo de aprovação de crédito 
e inexistência ou inadequação dos 
indicadores sobre a atuação do 
banco.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte entregou à 
Prefeitura de Natal uma notificação em que informa 
sobre o arquivamento de uma Notícia de Fato que 

apurava a suposta ocorrência de nepotismo na administração 
municipal, em função da nomeação de Andrea Dias como 
secretária municipal de Trabalho e da Assistência Social. O 
processo foi movido por representação anônima. O MP estadual 
considerou que Andrea Dias, mesmo sendo irmã do prefeito 
Álvaro Dias, tem experiência profissional e está capacitada 
a exercer a função de titular da Semtas e de membro do 
Conselho Municipal de Turismo. O promotor Afonso de Ligório 
lembra que o Supremo Tribunal Federal (STF) vem decidindo 
majoritariamente em favor da nomeação de parentes de gestores 
em cargos políticos, como é o caso da função de secretário do 
Município. O ministro Marco Aurélio Mello, contudo, pensa 
diferente. Tanto que determinou o afastamento de Andréa do 
cargo, ordem que foi cumprida no início da semana.

Investigação arquivada

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

NOVO RELATÓRIO
A Assembleia Legislativa 

republicou ontem, com correção, 
o relatório do deputado José Dias 
(PSDB) da PEC da atualização 
constitucional. O novo texto 
não prevê que os salários dos 
procuradores do Estado será 
reajustado nas mesmas datas 
das demais carreiras essenciais 
à Justiça (Ministério Público e 
Defensoria), diferentemente do 
primeiro.

ISSO QUER DIZER QUE...
...se o relatório do deputado for 

aprovado na íntegra, segue o que 
está na Constituição do Estado e 
a necessidade de se aprovar leis 

COTA DE SACRIFÍCIO
O secretário especial da 

Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Rogério 
Marinho (foto), defendeu ontem a 
reestruturação da carreira militar 
como prevista no projeto de lei 
que trata também da reforma 
da Previdência dos militares. 
Um dos quatro pilares da Nova 
Previdência, a proposta deve 
resultar em ganhos no sistema 
de R$ 97,3 bilhões ao longo de 10 
anos. “Assim como todo o conjunto 
da sociedade, os militares também 
devem dar a cota de sacrifício 
para que participe do ajuste fiscal 
necessário à sobrevivência da 
Previdência Social”, afirmou.

José Cruz / Agência Brasil

para reajustar os vencimentos da 
categoria sempre que for preciso.

LIMITES I
Por falar em Assembleia, a 

Casa vai discutir na próxima 
segunda-feira, 2, a possível 
redefinição dos limites de 
Parnamirim e Macaíba. Os 
moradores de Bela Parnamirim, 
região de Parnamirim que avançou 
rumo ao município vizinho, querem 
a total integração da área à cidade 
Trampolim da Vitória.

LIMITES II
A coluna apurou que já há 

quem não veja a ideia com bons 
olhos e defenda que a situação 

permaneça como está. Explica-se: 
redefinição dos limites significaria 
“transferência” de população de 
um município para o outro, o 
que pode mudar a classificação 
das cidades junto ao governo 
federal e... alterar a distribuição 
de repasses da União para as 
prefeituras. Ninguém quer sair 
perdendo.

CAPITAL DO ATUM
O deputado Dr. Bernardo 

(Avante) apresentou um projeto 
de lei na Assembleia Legislativa 
para dar a Areia Branca o título de 
capital estadual do atum. Só em 
2017 (últimos dados disponíveis), 
foram pescadas mais de 5,7 mil 
toneladas do peixe por lá.

ERRAMOS
A edição de ontem do Agora 

RN afirmou que o Rio Grande 
do Norte será beneficiado 
com R$ 271 milhões caso o 
Congresso aprove a proposta 
do senador Cid Gomes (PDT-
CE) para partilha do bônus 
de assinatura do leilão do 
excedente do pré-sal. Na 
verdade, essa é a quantia 
que seria destinada apenas 
às prefeituras. Fora ela, tem 
o que seria encaminhado ao 
Governo do Estado: mais R$ 
457,5 milhões. Totalizando, 
portanto, R$ 728,4 milhões 
para o Estado.
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Júnior Lins
Repórter

Os 20 maiores devedores 
inscritos em dívida ativa na tri-
butação da Prefeitura do Natal 
contabilizam, juntos, um débito 
superior a R$ 425 milhões. O va-
lor é o equivalente a seis vezes o 
valor pago pelo Município na folha 
salarial dos servidores do mês de 
julho deste ano.

De acordo com o secretário 
municipal de Tributação (Semut), 
Ludenilson Araújo Lopes, a pasta 
está em busca de maneiras para 
solucionar a situação desses con-
tribuintes. Ele afirma que já fo-
ram realizadas mobilizações para 
resoluções administrativas que 
competem à secretaria.

“Nosso objetivo principal é dar 
resolução a esta circunstância dos 
contribuintes de Natal. Não tem 
mistério. Precisamos logo solucio-
nar, pois é o que nos dá autonomia 
para as situações estruturais e de 
limpeza na cidade. Este ano tive-
mos cerca de seis mil contribuin-
tes considerados bons pagadores 
que apareceram como devedores. 
Já enviamos as cartas e nos mo-
bilizamos para podermos resolver 
com precisão”, explicou.

Os maiores devedores, e que 
não buscaram regularizar sua 
situação junto à Semut, são ins-
critos na dívida ativa. Trata-se do 
cadastro feito pelo governo, seja 
municipal, estadual ou federal, no 
intuito de reunir as informações 
de todas as pessoas que possuem 
algum tipo de débito com o Fisco, 
caso não entrem em acordo no âm-
bito administrativo.

Na lista dos 20 principais de-
vedores inscritos, estão o Gover-
no do Rio Grande do Norte; três 
empresas públicas, sendo duas 

pertencentes ao Estado e uma 
ao Município; quatro empresas 
de transportes urbanos; quatro 
de hotelaria e serviços turísticos; 
duas de engenharia; uma de equi-
pamentos siderúrgicos; uma de 
distribuição de bebidas; uma de 
informática e um clube de futebol. 
A soma dos valores destes débitos 
equivale a R$ 425.860.016,85.

Segundo o procurador Joa-
quim Rolim, a Procuradoria-Geral 
do Município (PGM) segue tam-
bém realizando acordos e adotan-
do novos procedimentos que visam 

a reduzir a quantidade dos contri-
buintes que estão em débito. O 
último deles foi do segundo maior 
devedor – a Empresa de Transpor-
tes Nossa Senhora da Conceição –, 
cujo débito era equivalente a R$ 
32.953.290,80.

“Nós seguimos em busca de 
regularizar as situações. Encon-
tramos, em alguns casos, dificul-
dades, mas estamos já realizando 
alguns acordos. Uma nova deman-
da de um parcelamento maior nos 
foi autorizado, e isto está fazendo 
com que haja a procura para os 
pagamentos. Recentemente, a 
empresa de transportes Conceição 
nos procurou, realizamos um aba-
timento a partir de um débito do 
município com ela e o valor restan-
te foi parcelado e será quitado em 
breve”, contou o procurador.

Encabeçando a lista de maiores 
devedores, com um débito de R$ 
48,5 milhões, o Governo do Estado 
se pronunciou por meio da Procu-
radoria-Geral do Estado (PGE). O 
órgão afirmou que já está sendo 
realizado um balanço das dívidas 
do Rio Grande do Norte e ressaltou 
que os débitos foram herdados de 
gestões anteriores. “Todos os débi-
tos do Estado serão avaliados caso 
a caso”, destacou o órgão.

Secretário de Tributação da Prefeitura do Natal, Ludenilson Lopes, explica débitos

Prefeitura do Natal tem R$ 425 milhões 
a receber de apenas vinte devedores
Maior devedor é o Governo do Estado, que, por meio da Procuradoria-Geral, declarou que está 
avaliando débitos. Tributação municipal tem realizado acordos com devedores para receber passivo

Dívida ativa

José Aldenir / Agora RN

O vice-presidente do MDB 
no Rio Grande do Norte, de-
putado federal Walter Alves, 
participou na quarta-feira, 
28, em Brasília, de uma reu-
nião com presidentes dos di-
retórios estaduais do partido. 
Em discussão, a convenção 
nacional do MDB, que será 
realizada no dia 6 de outubro.

Na convenção, além de 
escolher o novo presidente 
da sigla, os emedebistas tam-
bém deverão aprovar o novo 
estatuto do partido. E ele 
deve trazer novidades, como 
a proibição para filiação de 
“fichas-sujas”.

O mais cotado para assu-
mir a presidência nacional do 
partido é o deputado Baleia 
Rossi (SP). A expectativa é de 
oxigenação na sigla com a no-
va presidência. Recentemente, 
no RN, o partido homologou o 
novo diretório da Juventude, 
cujo presidente é o prefeito de 
Apodi, Alan Silveira.

MDB estuda 
proibir filiação
de “fichas-sujas”

Deputado

Walter Alves (D) participa de discussões

MDB-RN / Divulgação

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, solicitou 
aos dirigentes da 3R Petroleum, 
empresa que herdou a exploração 
de campos maduros de extração 
de Petróleo na região de Macau, 
que sejam mantidos os empregos 
do pessoal que já trabalha no local 
e que, em caso de novas contrata-
ções, a empresa priorize trabalha-
dores do Estado.

Fátima se reuniu nesta quinta-
-feira, 29, com o presidente da com-
panhia, Ricardo Rodrigues Savini, 
e com o presidente do Conselho 
Administrativo, Fábio Vassel, e o 
gerente geral de Relacionamento 
Institucional, Werceny Cardoso.

A 3R Petroleum, empresa es-
pecializada na revitalização de 
campos de petróleo maduros, está 
assumindo a operacionalização 
de 252 poços ativos localizados. A 

empresa obteve a concessão para 
substituir a Petrobras na explora-
ção de petróleo e gás e tem prazo 
de 90 dias para assumir a operação 
em todos os poços.

A governadora disse que, agora 

sob sua gestão, o Rio Grande do 
Norte hoje oferece segurança ju-
rídica e uma política moderna de 
incentivos fiscais para beneficiar 
as empresas. Ela explicou que os 
incentivos são vinculados à cria-

ção de empregos e renda e contri-
buem, assim, para o aumento da 
arrecadação de impostos. “A nossa 
equipe de secretários é técnica e 
competente. O governo prima pela 
verdade, transparência e diálogo. 
Promovemos ações para desen-
volver o Estado, sempre pela via 
legal”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimen-
to Econômico do Governo do Estado, 
Jaime Calado, informou que o RN 
tem mão de obra qualificada pelos 
institutos federais de educação tec-
nológica e pelo Sistema S.

Outra vantagem oferecida pelo 
Governo do Estado à instalação de 
novos empreendimentos também 
envolve a agilidade na liberação de 
licenças ambientais.

A 3R Petroleum é uma empre-
sa brasileira, com 80% do capital 
brasileiro e 20% norte-americano.

Governadora do RN se reuniu nesta quinta-feira com diretores da 3r Petroleum

Fátima pede que nova exploradora de 
petróleo priorize contratação de potiguares

Macau

Elisa Elsie / Governo do RN

O Governo do Estado 
conclui nesta sexta-feira, 30, 
o pagamento salarial do mês 
de agosto do funcionalismo. 
Serão R$ 127 milhões depo-
sitados para mais de 60 mil 
servidores, de um total de R$ 
495 milhões da folha.

Recebem nesta sexta os 
servidores lotados em pastas 
com recursos próprios e da 
Educação, e ainda os 70% res-
tantes de quem recebe acima 
de R$ 3 mil (valor bruto).

Em setembro, receberão 
no dia 16 aqueles que ganham 
até R$ 3 mil (também será pa-
ga uma parcela de 30% para 
quem recebe mais que isso). 
Já no dia 30 receberão os 70% 
restantes e demais servidores.

Governo deposita 
R$ 127 mi e quita 
folha de agosto 
nesta sexta-feira

Salários
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS DESTE BOX 

VÁLIDAS DE 30/8/2019 

A 1/9/2019

OFERTAS DE

3 DIAS
BATATA-DOCE ROSADA  Granel

1,99
KG

R$1,99
KG

R$

LARANJA-PERA
Granel

OFERTAS VÁLIDAS DE 30/8/2019 A 1/9/2019OFERTAS DE DIAS03

OFERTAS VÁLIDAS DE 30/8/2019 A 4/9/2019OFERTAS DE DIAS06

SEXTA
DO CHURRASCO

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

SEGUNDA
DA LIMPEZA

TERÇA
DA PADARIA

QUARTA
BÁSICA

QUINTA
DOCE

Pimentão verde
Granel

Tomate especial
Granel

Maçã Gala
Granel2,49

KG

R$ 2,49
KG

R$ 4,79
KG

R$

Cenoura
Granel 2,49

KG

R$1,99
KG

R$1,99
KG

R$

Abóbora/Jerimum
Granel

Banana Nanica
Granel

Contrafi lé 
bovino
Peça, 
a partir de 21,89

KG

R$

Refrigerante Indaiá
Diversos sabores, 
embalagem c/ 12 
garrafas c/ 250ml

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

0,69
GARRAFA

R$ 2,59
LATA

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

3,29
UNID.

R$

Óleo 
de soja Soya
Unidade c/ 900ml

Lava-roupas líquido 
Omo Multiação
Unidade c/ 3L

24,90
UNID..

R$

Sobrecoxa 
de frango 
congelada 
Sadia
Pacote c/ 1kg

Frango a 
passarinho 
IQF Sadia
Pacote c/ 1kg

Cordão de 
fi lé mignon 
bovino 
a vácuo
A partir de

9,89
PCT.

R$ 10,29
PCT.

R$

16,89
KG

R$

11,89
EMB.

R$ 10,89
UNID.

R$
Linguiça 
Fininha Seara
Pacote c/ 240g 3,99

PCT.

R$ 9,89
PCT.

R$
Linguiça de frango 
congelada Seara
Pacote c/ 700g

Hambúrguer misto congelado 
Texas Burger Seara
Embalagem c/ 672g Manteiga 

com sal 
Biana
Unidade 
c/ 500g

Queijo 
parmesão 
ralado Kopa
Pacote c/ 50g 2,19

PCT.

R$
Leite fermentado 
Bob Esponja
Diversos sabores, 
embalagem 
c/ 480ml 3,29

EMB.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

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

Refrigerante 
Indaiá
Diversos sabores, 
unidade c/ 1L 1,69

GARRAFA

R$

Cerveja Heineken
Garrafa c/ 600ml

7,25
GARRAFA

R$
Flocão 
de milho 
São Braz
Embalagem 
c/ 500g 1,05

EMB.

R$ 2,39
PCT.

R$Arroz 
Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Foto ilustrativa. 
Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

Pneu 
Direction 
Sport
185/65 R14 
86H

249,90
UNID.

R$
Detergente em 
pó Bem-Te-Vi
Unidade c/ 500g 2,15

UNID.

R$

Mistura para 
pão francês 
Aromix
Saco c/ 25kg

68,90
SACO

R$ 2,39
SACHÊ

R$
Café Melitta
Sachê c/ 50g 2,89

UNID.

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

25kg
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS DESTE BOX 

VÁLIDAS DE 30/8/2019 

A 1/9/2019

OFERTAS DE

3 DIAS
BATATA-DOCE ROSADA  Granel

1,99
KG

R$1,99
KG

R$

LARANJA-PERA
Granel

OFERTAS VÁLIDAS DE 30/8/2019 A 1/9/2019OFERTAS DE DIAS03

OFERTAS VÁLIDAS DE 30/8/2019 A 4/9/2019OFERTAS DE DIAS06

SEXTA
DO CHURRASCO

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

SEGUNDA
DA LIMPEZA

TERÇA
DA PADARIA

QUARTA
BÁSICA

QUINTA
DOCE

Pimentão verde
Granel

Tomate especial
Granel

Maçã Gala
Granel2,49

KG

R$ 2,49
KG

R$ 4,79
KG

R$

Cenoura
Granel 2,49

KG

R$1,99
KG

R$1,99
KG

R$

Abóbora/Jerimum
Granel

Banana Nanica
Granel

Contrafi lé 
bovino
Peça, 
a partir de 21,89

KG

R$

Refrigerante Indaiá
Diversos sabores, 
embalagem c/ 12 
garrafas c/ 250ml

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

0,69
GARRAFA

R$ 2,59
LATA

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

3,29
UNID.

R$

Óleo 
de soja Soya
Unidade c/ 900ml

Lava-roupas líquido 
Omo Multiação
Unidade c/ 3L

24,90
UNID..

R$

Sobrecoxa 
de frango 
congelada 
Sadia
Pacote c/ 1kg

Frango a 
passarinho 
IQF Sadia
Pacote c/ 1kg

Cordão de 
fi lé mignon 
bovino 
a vácuo
A partir de

9,89
PCT.

R$ 10,29
PCT.

R$

16,89
KG

R$

11,89
EMB.

R$ 10,89
UNID.

R$
Linguiça 
Fininha Seara
Pacote c/ 240g 3,99

PCT.

R$ 9,89
PCT.

R$
Linguiça de frango 
congelada Seara
Pacote c/ 700g

Hambúrguer misto congelado 
Texas Burger Seara
Embalagem c/ 672g Manteiga 

com sal 
Biana
Unidade 
c/ 500g

Queijo 
parmesão 
ralado Kopa
Pacote c/ 50g 2,19

PCT.

R$
Leite fermentado 
Bob Esponja
Diversos sabores, 
embalagem 
c/ 480ml 3,29

EMB.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

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

Refrigerante 
Indaiá
Diversos sabores, 
unidade c/ 1L 1,69

GARRAFA

R$

Cerveja Heineken
Garrafa c/ 600ml

7,25
GARRAFA

R$
Flocão 
de milho 
São Braz
Embalagem 
c/ 500g 1,05

EMB.

R$ 2,39
PCT.

R$Arroz 
Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Foto ilustrativa. 
Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

Pneu 
Direction 
Sport
185/65 R14 
86H

249,90
UNID.

R$
Detergente em 
pó Bem-Te-Vi
Unidade c/ 500g 2,15

UNID.

R$

Mistura para 
pão francês 
Aromix
Saco c/ 25kg

68,90
SACO

R$ 2,39
SACHÊ

R$
Café Melitta
Sachê c/ 50g 2,89

UNID.

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

25kg
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 30 de agosto a 4 de setembro de 2019 (exceto as ofertas válidas por 3 dias),
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui 
veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, 
será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através 
dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da 
compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

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

OFERTAS VÁLIDAS DE 30/8/2019 A 4/9/2019OFERTAS DE DIAS06

BEBA COM MODERAÇÃO

Refresco em pó Frisco
Diversos sabores, unidade c/ 25g

Azeite 
extravirgem 
português 
Andorinha
Unidade 
c/ 500ml

Biscoito Pit Stop
Diversos sabores, 
unidade c/ 270g

Detergente 
líquido Invicto
Diversas 
fragrâncias
unidade 
c/ 500ml

Água 
sanitária Ypê
Embalagem 
promocional, 
Leve 2L e 
Pague 1,8L

0,55
UNID.

R$

3,59
UNID.

R$

0,99
UNID.

R$ 2,99
UNID.

R$

8,29
LATA

R$
Energético 
Red Bull
Lata c/ 355ml 39,90

GARRAFA

R$

13,49
PCT.

R$ 15,19
PCT.

R$

39,90
UNID.

R$

14,99
EMB.

R$

64,90
PCT.

R$

129,90
UNID.

R$

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Farinha de 
trigo para 
pizza ou 
salgados 
Bunge 
Pacote c/ 5kg

Dispenser de vidro 
para bebida 
Capacidade: 4L

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

Alimento para 
cães Folk’s
Pacote c/ 15kg

Alimento 
para 
cães Max 
Selection
Unidade 
c/ 20kgPacote c/ 25kg

0,65
UNID.

R$
Massa 
instantânea 
Maratá
Diversos sabores, 
unidade c/ 85g

Café 
Santa Clara 
Pacote c/ 250g 3,79

PCT.

R$ 4,19
PCT.

R$
Feijão-carioca T1 
Urbano
Pacote c/ 1kg

Molho 
de tomate 
Primor
Unidade 
c/ 340g

Atum ralado 
Robinson Crusoé
Unidade c/ 120g

0,99
UNID.

R$ 3,79
UNID.

R$ 8,79
UNID.

R$Ketchup 
Heinz 
Unidade 
c/ 397g

Leite 
condensado 
TP Nilza
Unidade 
c/ 395g 2,99

UNID.

R$

Leite em 
pó integral
Itambé 
Pacote c/ 200g 3,89

PCT.

R$
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Bombons 
sortidos 
Garoto
Unidade 
c/ 300g

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

Flor de Ypê
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 90g7,35

UNID.

R$ 2,29
EMB.

R$ 0,75
UNID. 

R$

Foto ilustrativa. 
Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

Pneu Direction Touring
175/65R14 82T

219,90
UNID.

79,90
PCT.

R$
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O juiz federal Marco Bruno 
Miranda Clementino, professor de 
Direito Internacional da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), avalia que não há 
impedimentos para que os estados 
que compõem a Amazônia Legal 
possam buscar parcerias com do-
adores internacionais para com-
bater o desmatamento na região. 
A indefinição sobre os recursos do 
Fundo Amazônia – criado para 
reduzir o desmatamento a partir 
de projetos financiados internacio-
nalmente – está obrigando que os 
estados negociem diretamente com 
doadores internacionais.     

“É possível, sim, porque não ha-
verá problema. A obtenção dos re-
cursos pode ser feita pelos estados”, 
reforça o juiz, que foi entrevistado 
no programa “Manhã Agora” da 
rádio Agora FM na quarta-feira, 28. 
Segundo Marco Bruno, os estados 
envolvidos na questão – Acre, Ama-
pá, Amazonas, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima 
e Tocantins – têm a autonomia ne-
cessária para obter doações interna-
cionais. “Os estados têm autonomia 
para celebrar parcerias com estados 
estrangeiros”, justifica.

No último dia 15, o governador 
do Amazonas, Helder Barbalho, 
disse que o estado vai receber R$ 
60 milhões de países europeus, pa-
ra a criação de centros de monito-
ramento da floresta.

A polêmica sobre o uso de recur-
sos estrangeiros decorre das recen-
tes ações promovidas pelo governo 
federal de modificar as regras do 

Fundo Amazônia. Em razão disso, 
em 10 de agosto, o governo da Ale-
manha decidiu suspender o finan-
ciamento de R$ 150 milhões. 

Para piorar a situação, com o 
aumento dos focos de incêndio na 
região da floresta Amazônica ao 
longo dos últimos dias, a discussão 
sobre o assunto gerou uma intensa 
“troca de farpas” entre o presiden-
te do Brasil, Jair Bolsonaro, e o 
presidente da França, Emmanuel 
Macron. Com isso, no início desta 
semana, o governo brasileiro rejei-
tou ajuda financeira de US$ 20 mi-
lhões oferecida pelos países do G7 
– grupo dos países mais industria-
lizados do mundo –, por meio de 
Macron, para conter as queimadas. 

Para o juiz federal Marco Bru-
no, as discussões sobre a proteção 
da floresta Amazônica não podem 
ferir a soberania do Brasil. Ele des-
carta qualquer risco de internacio-
nalização da Amazônia. “O Brasil é 
grande o suficiente para defender a 
própria soberania”, rechaça.

O Ministério Público Estadual 
apresentou à Justiça uma ação de 
improbidade administrativa con-
tra a prefeita de Mossoró, Rosalba 
Ciarlini. A 19ª Promotoria de Jus-
tiça de Mossoró pede a condenação 
da ex-governadora pela ausência 
de repasse das contribuições patro-
nais da Prefeitura de Mossoró ao 
Instituto de Previdência do Muni-
cípio de Mossoró (Previ), no valor 
de R$ 18, 4 milhões.

A quantia é referente ao período 
de agosto de 2018 a maio de 2019, 
tendo já sido excluídos os valores 
decorrentes de parcelamentos já efe-
tuados. A ação civil pública foi ajui-
zada na quarta-feira, 28, na 1ª Vara 
da Fazenda Pública de Mossoró.

O Ministério Público requereu, 

além do reconhecimento de ato de 
improbidade praticado pela prefei-
ta, que seja determinado à gestora 
o repasse imediato ao Previ/Mosso-
ró das contribuições previdenciá-
rias patronais referentes às compe-
tências de agosto de 2018 a maio de 
2019. Em não sendo efetivado o re-
ferido repasse, o MPRN requer seja 
determinado o bloqueio no FPM do 
valor do débito previdenciário.

A ausência do repasse dessas 
contribuições aos cofres da enti-
dade previdenciária do Município, 
além de inviabilizar o equilíbrio fi-
nanceiro e atuarial da previdência 
dos servidores públicos municipais, 
pode impedir que os segurados re-
cebam os benefícios que lhe são 
assegurados.

Ajuda de fora pode chegar por 
meio dos governos estaduais

MP processa Rosalba Ciarlini por 
falta de repasses à Previdência

Amazônia

Mossoró

Juiz Marco Bruno Miranda avalia que estados não 
dependem do governo federal para firmar parcerias

Marco Bruno leciona Direito Internacional

Tribuna da Justiça / ReproduçãoO ex-presidente Lula sabia da iminente anulação 
da sua condenação por corrupção e lavagem 
de dinheiro, por isso no dia 11 último divulgou 

sua “decisão” de recusar o regime semiaberto e exigir 
“absolvição ou anulação” para sair da cadeia. Para um 
procurador convencido de que há uma ação coor-
denada para liquidar a Lava Jato, “Lula agiu como se 
soubesse com antecedência sobre o julgamento do 
caso Bendine”. A decisão cria o precedente que tem 
tudo para soltar o ilustre presidiário.

Até petistas religiosos estranharam a “valentia” 

de Lula, “recusando” a progressão de regime. Parecia 
ciente da anulação de sua sentença.

Mal a Segunda Turma do Supremo soltou na sa-
la um bode chamado Bendine, Lula ingressou com 
idêntica ação para anular sua sentença.

Pior é que não há a mínima dúvida sobre a cul-
pa dos 146 corruptos beneficiados pela 2ª Turma do 
STF, até pela abundância de provas.

O presidente do STJ, ministro João Otavio de 
Noronha, afirmou em entrevista que a defesa jamais 
contestou as provas contra Lula. 

Lula mostrou já saber da anulação de sentença

LULA QUER PUNIR PALOCCI
Despachando com quem 

quer e dando entrevistas 
quando bem entende, Lula 
afirmou que na Lava Jato 
devem ser os criminosos 
confessores, somente eles. 
Ou sejam, os delatores. 
Principalmente seu ex-
ministro e coordenador 
financeiro Antonio Palocci, alvo 
de sua ira. 

DIZ-ME COM QUEM ANDAS
O Forum Nacional 

Sucroenergético é contra a 
venda direta de etanol aos 
postos, o que reduziria o preço 
final ao consumidor, defende as 
distribuidoras (atravessadoras 
no mercado de combustíveis) 
e afirma que “nunca” foram 
associadas à entidade. Nem 
precisam, pelo visto.

PODER SEM PUDOR

PAPO DE PRINCIPIANTE 
Jânio Quadros era prefeito de São Paulo em 1988 e 

começou a articular sua sucessão. Pediu para o deputado 
Gastone Righi (PTB) promover um encontro com o 
apresentador Sílvio Santos. Antes do almoço, na casa de 
Righi, Jânio quis saber como Sílvio planejava lidar com 
os vereadores. “Simples. Os vereadores foram eleitos 
pelo povo, e como só vou mandar projetos de interesse 
do povo, eles vão aprovar tudo. Vai ser tranquilo.” 
Percebendo estar diante de um amador, Jânio apenas 
respondeu: “Gastone, meu bem, seria bom mandar 
servir o almoço...” E não se falou mais no assunto.

É óbvio que há ambições claras 
em relação a Amazônia”

Ministro Augusto Heleno 
(GSI)
sobre a cobiça internacional admi-
tida pela França

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Divulgação

RESULTADOS PRÁTICOS
O Ministério da Defesa divulgou 

imagens de satélite que mostram 
redução significativa dos incêndio 
após a intervenção do Exército. 
Amapá, Amazonas, Roraima e 

Rondônia têm os melhores 
resultados.

DE ACORDO COM O PROTOCOLO
Circulam imagens de 

policiais legislativos do 
Congresso usando pistola 
de choque para conter um 
homem que quebrou vidros da 
Chapelaria e os ameaçava de 
agressão. Os seguranças não 
tinham alternativa.

PANO PARA MANGA
Levantamento Paraná 

Pesquisas revelou que 
medicamentos derivados da 
maconha dividem o Brasil: 47% 
a favor e 44,2% contra, com 
8,8% indecisos. A aceitação é 
inversamente proporcional à 
idade e começa em 50,5% entre 
jovens e cai a 41,5% entre os 
maiores de 60 anos.

MP investiga ‘rachadinha’ na Câmara do DF
O Ministério Público do DF investiga a 

prática da “rachadinha” em gabinetes da 
Câmara Legislativa, cujo presidente Rafael 
Prudente considera muito grave. A “rachadinha” 
é comum no Legislativo e consiste na obrigação 

de assessores nomeados oficialmente de devolver 
parte do salário, para pagar outros assessores 
não oficiais todos os meses. Há também suspeita 
de fantasmas nos gabinetes. O primeiro alvo do 
MPDFT é o deputado Daniel Donizete (PSDB).

LISTA DE SUSPEITOS
O promotor Alexandre Fernandes 

Gonçalves deu prazo de dez dias 
para que a Câmara envie a lista de 
assessores de Daniel Donizete. 

DEPUTADA NA MIRA
A deputada Kelly Bolsonaro também 

está na mira do Ministério Público, que 

deseja saber tudo sobre ela, inclusive 
seu endereço residencial.

MEU PIRÃO PRIMEIRO
A deputada Érica Kokay (PT-

DF) é ré na Justiça Federal sob 
acusação de depositar o produto da 
“rachadinha” em sua própria conta 
bancária.
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A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) ainda 
não definiu um posicionamento 
oficial em relação ao programa 
“Future-Se”, do Ministério da Edu-
cação, que estipula medidas para a 
captação de recursos privados e de 
gestão nas universidades públicas. 

Segundo o reitor da UFRN, 
José Daniel Diniz Melo, a insti-
tuição aguarda o que será feito 
efetivamente do programa federal. 
O Ministério da Educação (MEC) 
estuda se envia o projeto via medi-
da provisória (MP) ou projeto de lei 
para a implantação do Future-se, 
que foi lançado oficialmente em 
julho passado.  

“Não acredito que teremos 
universidades públicas se posicio-
nando em termos de adesão a uma 
coisa que tramitou de forma acele-
rada, pois isso depende, primeiro, 
da aprovação dos conselhos univer-
sitários. Não é a posição do reitor. 
A posição do reitor é fazer o pro-
cesso acontecer. As universidades 
tomam decisões a partir de muito 
debate e amadurecimento”, disse 
ele, ao programa “Sem Amarras”, 

da rádio Agora FM.
De acordo com o Ministério da 

Educação, o “Future-se” prevê a 
criação de um fundo privado pa-
ra financiamento das federais e a 
inserção de Organizações Sociais 
(OS) na gestão das instituições de 
ensino, atuando desde a adminis-
tração financeira até o ensino. Um 
esboço inicial da iniciativa ficou 

aberto para consulta pública até 
quinta-feira, 29. 

No âmbito da UFRN, o assun-
to é discutido através do Conselho 
Universitário, que abriga profes-
sores, servidores, além das repre-
sentações sindicais e dos alunos 
da instituição. Desde o anúncio 
do “Future-se”, a universidade já 
promoveu mais de 10 eventos para 

debater o texto apresentado pelo 
Ministério da Educação.

O reitor lançou críticas, no en-
tanto, contra a proposta de utilizar 
organizações sociais (OS) na gestão 
de recursos financeiros das univer-
sidades, bem como estas entidades 
poderem atuar na administração 
de áreas específicas, como a pes-
quisa, a ensino e a extensão. “O 
Brasil conta com importantes or-
ganizações sociais. São entidade 
que prestam um serviço relevante 
e responsável, mas não se pode 
haver uma organização fazendo 
a gestão daquilo que obrigação da 
universidade, que é o ensino, pes-
quisa e extensão”, rebate.

José Daniel Diniz reforçou que 
a realização do programa federal 
não contou com a participação efe-
tiva das principais interessadas: 
as instituições públicas de ensino 
superior. “Não existe um programa 
[Future-se] ainda. O documento 
chamando os reitores para a apre-
sentação do Future-se aconteceu 
um dia antes da divulgação para a 
imprensa [17 de julho]”, reclamou.

Ele questionou ainda a pres-

sa do Ministério da Educação em 
entregar o texto do projeto para 
análise do Congresso Nacional. 
“Não houve a participação das uni-
versidades no projeto. Soube que 
foram feitas mais de 20 mil suges-
tões durante o período de consulta 
pública. Eu acredito que todas as 
sugestões precisam ser analisadas 
e filtradas, para que o programa 
seja melhorado”, argumentou.

José Daniel Diniz Melo apon-
tou, ainda, que a Associação Na-
cional dos Dirigentes das Institui-
ções Federais de Ensino Superior 
(ANDIFES) – representando 63 
universidades federais –não defi-
niu posição oficial sobre o projeto 
federal. “A posição da entidade é 
de que não há um projeto, pois não 
encaminhado ao Congresso algo 
efetivo”, comentou.

Outro ponto abordado pelo rei-
tor foi o bloqueio financeiro sofrido 
pela instituição federal. Segundo 
ele, o Ministério da Educação re-
teve 38,7% dos recursos para as 
despesas discricionárias – funções 
terceirizadas, energia, água e com-
pra de equipamentos.

José Daniel Diniz Melo concedeu entrevista ao programa Manhã Agora, da rádio 97FM

Reitor diz que UFRN aguarda definição 
sobre o “Future-se” para se posicionar
Ministério da Educação está estudando vai enviar o projeto por meio de medida provisória ou projeto de lei. Lançado de 
forma oficial em julho passado, o programa estipula medidas para a captação de recursos privados nas universidades federais

Precaução

José Aldenir / Agora RN

A plataforma Vix Jobs, que ofe-
rece mais de 50 serviços dos mais 
variados segmentos de mercado, 
incorporou o aplicativo de trans-
porte Bella Driver, responsável por 
oferecer uma tecnologia especial de 
segurança máxima para as mulhe-
res motoristas e passageiras. 

Com foco na inovação e no uso 
da tecnologia de ponta, a Vix Jobs 
é considerada a franquia de servi-
ços mais atrativa para pequenos e 
médios investidores. Serviços como 
chaveiro, encanador, eletricista, 
mecânico, manicure, cabelereiro, 
fisioterapeuta e massagista são 
alguns que o usuário encontra ao 
baixar o app.

A Bella Driver atualmente 
opera em 15 cidades brasileiras, 
incluindo Natal. As próximas inau-
gurações, confirmadas para setem-
bro, são as cidades de João Pesso-
a-PB, Brasília-DF e Maceió-AL. 
Para os motoristas, os diferenciais 

do app são o seguro contra aciden-
tes pessoais; o percentual cobrado, 
que é fixo em 20%; os descontos em 
farmácias de todo o país; e o sorteio 
de R$ 2,5 mil semanais via loteria 
federal.

O motorista Ademar Ribeiro, 
de 66 anos, falou sobre a segurança 
que o serviço oferece e sobre a qua-

lidade no atendimento da equipe. 
Segundo ele, ao se cadastrar o con-
dutor tem que apresentar atestado 
de antecedentes criminais. Além 
disso, as condições do veículo tam-
bém são avaliadas, como forma de 
assegurar a proteção dos passagei-
ros.

“O App Vix Jobs Bella Driver 
tem um diferencial que se destaca 
entre os apps concorrentes. O mo-
torista ao se cadastrar é muito bem 
atendido pela equipe de suporte. É 
um serviço de qualidade que prima 
pela segurança não só do passagei-
ro, mas também do motorista” 

Thiago Carvalho, um dos dire-
tores da Bella Driver, durante en-
trevista ao jornal Agora RN, anun-
ciou que o app pretende oferecer 
mais benefícios para os motoristas, 
um deles seria o plano de saúde.

 Além disso, Carvalho sugere 
outras alternativas de renda para 
os profissionais autônomos:

“Para os motoristas que estão 
na Bella Driver como forma de 
ter uma renda a mais, como por 
exemplo, fisioterapeutas, personal 
trainers, eletricistas, eles também 
podem oferecer seus serviços e ter 
outras oportunidades que não te-
riam em outros aplicativos”, disse.

Pela plataforma também é pos-
sível que as passageiras escolham 
ser transportadas apenas por mu-
lheres. Além de conter um botão de 
emergência que envia uma mensa-
gem da localização em tempo real 
e informações para cinco contatos 
pré cadastrados.

A motorista Regina Azevedo, 
de 55 anos, contou que ouve diver-
sos relatos de mulheres que dizem 
que se sentem mais seguras com 
o fato de poder escolher uma mo-
torista. “Tenho gostado bastante 
de trabalhar na Bella Driver. Vejo 
que as mulheres estão bem agrade-
cidas por essa iniciativa", revelou.

Bella Driver está disponível no Vix Jobs

Referência em mobilidade para mulheres, 
Bella Driver é incorporado pelo app Vix Jobs

Migração

José Aldenir/AgoraRN

O prefeito Álvaro Dias 
(MDB) disse que uma das 
principais prerrogativas da 
chegada de um novo Plano 
Diretor para Natal será a 
possibilidade de construir 
edifícios na orla marítima da 
capital. 

“Precisamos de um novo 
ordenamento para que pos-
samos construir edifícios, 
como já acontece em outras 
capitais do Nordeste, algo que 
atualmente não se permite 
em Natal”, explicou Álvaro.

De acordo com o chefe do 
Executivo Municipal, o trecho 
que fica entre a Praia dos Ar-
tistas e a Praia do Forte “pre-
cisa de mudanças”. O objetivo 
do prefeito é “embelezar” o 
cenário  em busca de atrair 
novos turistas à cidade.

Novo Plano Diretor 
deve permitir 
construções na orla, 
diz Álvaro Dias

Reformulação
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OFERTAS VÁLIDAS DE 30/8/2019 A 4/9/2019OFERTAS DE DIAS06 OFERTAS VÁLIDAS DE 30/8/2019 A 4/9/2019OFERTAS DE DIAS06

Cobertura 
cremosa Moinho
Unidade c/ 1,5kg

Requeijão 
cremoso Aro
Unidade 
c/ 400g

Refresco 
em pó Aro
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 300g

Açúcar 
demerara 
m&k
Pacote c/ 1kg

Amendoin m&k
Pacote c/ 500g

Fubá mimoso m&k
Pacote c/ 500g

Milho para pipoca m&k
Pacote c/ 500g

Canjica de milho m&k
Pacote c/ 500g

Arroz 
parboilizado 
T1 m&k
Pacote c/ 1kg

Café Aro
Pacote 
c/ 250g

Azeite tradicional 
português m&k

Unidade c/ 500ml

Azeite extra virgem 
português Aro

Unidade c/ 500ml

Azeite extra virgem 
português Seleção Aro

Unidade c/ 500ml

Azeite extra virgem 
espanhol Aro
Unidade c/ 3L

Azeite extravirgem 
espanhol Aro
Unidade c/ 1L

Molho de 
tomate m&k
Tradicional, 
unidade 
c/ 340g 

Milho-verde Aro
Unidade c/ 200g

Leite de 
coco Aro
Unidade 
c/ 500ml

Molho de 
tomate 
refogado Aro
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 340g

Queijo 
mussarela 
fatiado Aro
Pacote 
c/ 500g

Alho picado 
sem sal Aro
Unidade c/ 2kg

Jerked beef 
traseiro Aro
Pacote c/ 1kg

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

Toalha 
de papel 
folha 
dupla Aro
Embalagem 
c/ 3 rolos 
c/ 200 folhas

Detergente 
líquido 
Aro
Diversas 
fragrâncias, 
unidade 
c/ 5L

Lava-roupas 
Aro
Unidade 
c/ 5L

Ração Hipet
Carne, pacote c/ 15kg

Carne, pacote c/ 25kg

Jerked beef dianteiro Aro
Pacote c/ 5kg

2,99
UNID.

R$ 2,35
PCT.

R$ 2,45
PCT.

R$

3,69
PCT.

R$

0,89
UNID.

R$

1,39
UNID.

R$ 6,99
UNID.

R$1,05
UNID.

R$

11,69
UNID.

R$

15,99
UNID.

R$ 22,90
PCT.

R$

16,99
EMB.

R$ 11,99
UNID.

R$

19,90
UNID.

R$

59,90
PCT.

R$

92,90
PCT.

R$

92,90
PCT.

R$

5,69
UNID.

R$ 8,89
UNID.

R$

16,79
EMB.

R$
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O presidente da Gol, Paulo 
Kakinoff, virá ao Rio Grande do 
Norte no próximo dia 4 para assi-
nar a adesão da companhia aérea 
ao novo regime tributário sobre o 
querosene de aviação (QAv). Com a 
redução do ICMS do combustível, a 
empresa promete abrir, a partir de 
novembro, três frequências entre o 
estado e o Aeroporto Internacional 
do Galeão, no Rio de Janeiro. 

Segundo a secretária estadual 
de Turismo, Aninha Costa, as no-
vas frequências vão permitir a pos-
sibilidade de abertura de conexões 
entre o Rio Grande do Norte para os 
demais estados da região Sudeste e 
para os países da América do Sul.

A titular da pasta Turismo 
aponta que o novo regime tributá-
rio – em vigor desde 18 de junho 
– já resultou no aumento de voos 
para o Rio Grande do Norte. A 

medida estipulou cinco alíquotas 
do ICMS (Imposto sobre operações 
relativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Serviços) 

sobre o QAv, partindo da faixa de 
12% e podendo chegar a até 0%. 

 Somente em julho, a compa-
nhia área Latam divulgou a oferta 

de 13 novas frequências para o 
Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves, em São Gonçalo do Amaran-
te. Além disso, a empresa avalia 
aumentar o número de voos para 
os aeroportos de Brasília e de Con-
gonhas, em São Paulo. 

Segundo Aninha Costa, o au-
mento de oferta de voos resultou 
numa redução gradual dos preços 
das passagens aéreas. No entan-
to, ela avalia que somente com o 
aumento da concorrência no setor 
da aviação comercial – como o in-
gresso das empresas de baixo custo 
(low cost) – é que as tarifas serão 
mais acessíveis à população. 

“Eu tenho feito pesquisas e já 
constatamos uma melhora nos 
preços. Essa problemática não 
é algo restrito ao Rio Grande do 
Norte, mas de todo o país. Mas 
é preciso ser dito que temos ape-

nas três operadoras atuando no 
mercado doméstico [Gol, Latam e 
Azul]. A melhoria será efetiva com 
o aumento da concorrência”, disse 
Aninha Costa, em entrevista para 
o programa “Manhã Agora”, da rá-
dio Agora FM. 

A secretária também abordou 
a questão do aumento da violência 
nos acessos ao Aeroporto Aluízio 
Alves. Diversos casos de assaltos 
foram aconteceram na região ao 
longo dos últimos meses. “Temos 
tido conversas com os representan-
tes com o trade e da cúpula da se-
gurança no Rio Grande do Norte. O 
corredor de acesso ao aeroporto ga-
nhou aumento no monitoramento”, 
argumentou. Ainda de acordo com 
ela, um dos problemas crônicos de 
acesso ao aeroporto, a iluminação 
pública das pistas, será resolvido 
em até 60 dias. 

Companhia já anunciou que vai abrir novas frequências entre Natal e o Rio de Janeiro

Presidente da Gol virá ao RN assinar adesão 
ao novo regime de cobrança do querosene
Com a redução do ICMS do combustível, empresa promete abrir, a partir de novembro deste ano, três novas frequências 
entre o Aeroporto Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, e o terminal aéreo do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro

QAv mais barato

Gol Linhas Aéreas

Uma decisão de caráter limi-
nar, que proíbe parcialmente a 
Companhia de Serviços Urbanos 
de Natal (Urbana) de realizar a 
contratação emergencial de empre-
sas para gestão do destino final de 
resíduos sólidos, foi publicada na 
última quarta-feira, 28, pelo Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte (TJ-RN).

A ação judicial foi requerida pe-
la empresa RCC Correia, que pres-
ta estes serviços para o município e 
alega não receber o valor integral 
estabelecido em contrato há sete 
meses.

De acordo com o presidente da 
Urbana, Jonny Costa, a Compa-
nhia ainda aguarda ser notificada 
com relação ao caso para tomar os 
procedimentos cabíveis. O secretá-
rio afirma que irá recorrer ao caso 
e espera que possa dar prossegui-
mento ao processo de seleção de 
outras empresas para realizar as 
incumbências que a RCC fazia.

“A Urbana não foi notificada 
ainda, estamos aguardando para 
trabalhar em cima das medidas 
necessárias. O processo seletivo de 
novas empresas para este serviço 
foi encerrado recentemente. Ainda 

não temos ninguém que faça estes 
serviços. Esperamos reverter essa 
liminar, para darmos andamento 
ao processo de seleção”, contou.

O litígio entre a Urbana e a 
RCC é referente ao não pagamen-
to do valor integral destinado à 
empresa nos últimos meses e da 
rescisão contratual proposta recen-
temente pela Companhia. Confor-
me informado por Jonny Costa, o 
pagamento foi suspenso a partir de 
uma decisão do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RN), por encon-
trar irregularidades.

“O Tribunal de Contas nos so-

licitou esta suspensão. Nossa res-
cisão contratual foi efetuada após 
diversas análises e encontramos 
justificativas para isto, além de eles 
já terem solicitado anteriormente 
esta desvinculação”, explicou.

No tocante à rescisão contra-
tual, sua suspensão também foi 
proferida pelo TJ. A empresa segue 
vinculada à Urbana, assim como 
era. Segundo o proprietário da 
RCC Correia, Rafael Correia, mes-
mo após as divergências recentes, 
a empresa está disposta a entrar 
em acordo e até retomar as ativi-
dades para normalizar o serviço na 
cidade, contanto que a Urbana dê, 
ao menos, parte do valor que está 
sendo cobrado.

“Estamos querendo normalizar 
os trabalhos na cidade. Podemos 
voltar a trabalhar já, podemos dar 
até um prazo para pagarem uma 
primeira parte e parcelar o restan-
te. Estamos dispostos a negociar, 
basta eles quererem”, relatou.

Os trabalhos de recolhimento 
de resíduos sólidos foram paralisa-
dos desde o dia 3 deste mês. A RCC 
Correia é a única empresa contra-
tada pelo município para fazer este 
tipo de serviço em Natal.

Empresa atual alega repasses atrasados

Justiça proíbe que Urbana contrate 
nova empresa para destinação do lixo

Liminar

José Aldenir / Agora RN

Neste sábado, 31, acon-
tecerá a 6ª edição do projeto 
"Amor por toda vida". Pro-
movido pelo mandato do 
deputado Sandro Pimentel 
(PSOL), o objetivo do evento 
é contribuir para a ampliação 
das ações de proteção animal 
no Rio Grande do Norte.

Desde a sua primeira 
edição, foram aplicadas 940 
vacinas anti-rábicas, 120 
testes de leishmaniose, 800 
atendimentos gratuitos para 
orientação veterinária e mais 
de 200 adoções cães e gatos.

A nova edição acontecerá 
no estacionamento do Sho-
pping Estação, das 13h às 
17h, com entrada gratuita.

O Ministério da Saúde 
começou a enviar nesta se-
mana 22.387 doses extras 
da vacina tríplice viral para 
o Rio Grande do Norte. A 
remessa vai garantir a dose 
contra o sarampo em todas as 
crianças de 6 a 11 meses e 29 
dias. Para todo o Brasil, serão 
destinadas 1,6 milhão de do-
ses extras. 

Só para os 13 estados 
que estão em situação de 
surto ativo de sarampo, vão 
ser destinadas, 960.907 mil 
doses. Desse total, 56% já foi 
enviado para o estado de São 
Paulo, que concentra 99% dos 
casos e que acabou de regis-
trar o 1º óbito pela doença.

Evento de 
proteção animal 
chega na sexta 
edição em Natal

RN vai receber 22 
mil doses extras 
da vacina contra 
o sarampo

Cuidados Prevenção

Shopping Estação receberá evento Estado já teve três casos confirmados

Assessoria / Sandro Pimentel José Aldenir / Agora RN



Treze municípios do RN pas-
saram a integrar o novo Mapa do 
Turismo Brasileiro após, em de-
zembro do ano passado, o Governo 
Federal estabelecer critérios para 
a atualização da lista. Passam a 
integrá-la os municípios de Pedro 
Velho, Santo Antônio, Tapi, Ria-
chuelo, Upanema, Serra do Mel, 
Pendências, Fernando Pedroza, 
Vila Flor, São Francisco do Oeste, 
Olho d’água dos Borges, Jardim do 
Seridó e São João do Sabugi.

Para a secretária de Turismo 
do RN, Aninha Costa, aumentar o 
número de municípios contempla-
dos pelo Mapa é fundamental para 
interiorização do turismo no Es-
tado.  “Enquanto o País teve uma 
redução no número de municípios 
que atingiram as exigências do 
Mtur para participarem do Mapa, 
o Rio Grande do Norte aumentou. 
Resultado de muito trabalho da 
Secretaria de Turismo que fez a 
orientação aos municípios para 
que cumprissem todos os critérios”, 

explicou a titular da pasta.
O Ministério do Turismo divul-

gou na última segunda-feira, 26, 
no Diário Oficial da União (DOU), 
o novo Mapa do Turismo Brasilei-
ro, com 2.694 cidades de 333 regi-
ões turísticas do país. Neste ano, 

os estados e municípios contaram 
com novos critérios, compromissos 
e recomendações estabelecidas 
pelo MTur, entre elas a obrigação 
de participação em instância de go-
vernança e em Conselho Municipal 
de Turismo (COMTUR).

O trabalho da Secretaria de Tu-
rismo para orientar os municípios 
no que diz respeito à formalização 
das instâncias de governança vem 
sendo realizado ao longo das reuni-
ões dos polos turísticos do estado. “É 
um trabalho minucioso, que exige 
atenção e compromisso. Para tanto, 
iremos promover um seminário em 
Natal no próximo dia 19 de setem-
bro para detalhar todos os passos de 
formalização das instâncias regio-
nais”, ressaltou a subsecretária de 
turismo, Solange Portela.

O novo Mapa do Turismo está 
disponível para consulta no site 
www.mapa.turismo.gov.br e con-
ta ainda com a emissão de certi-
ficado digital para os municípios 
que o compõem. A certificação é 
uma maneira de comprovar que o 
município está inserido no Mapa 
e faz parte do rol de 2.694 desti-
nos brasileiros que trabalham o 
turismo como política de desen-
volvimento econômico e geração 
de emprego e renda.
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O Produto Interno Bruto (PIB, 
valor de todos os produtos e servi-
ços produzido no País) registrou, no 
segundo trimestre, crescimento de 
0,4%, resultado melhor que o espe-
rado pelos analistas - alta de 0,2% 
em relação ao primeiro trimestre, 
segundo pesquisa do Projeções 
Broacast. 

Os dados foram divulgados na 
manhã desta quinta-feira, 29, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Na comparação 
com o segundo trimestre de 2018, o 
crescimento foi de 1%. O instituto 
também revisou o resultado da 
economia no primeiro trimestre, de 
-0,2% para -0,1%. 

O desempenho do segundo tri-
mestre foi puxado pela alta de 0,7% 
na indústria, de 0,3% no setor de 
serviços e de 0,3% no consumo das 
famílias. A taxa de investimentos 
também apresentou um bom resul-
tado, com avanço de 3,2%. O que 
segurou o PIB, por outro lado, foi o 
consumo do governo, que caiu 1%, 
e também o setor agropecuário, 
que recuou 0,4%.

Chama a atenção nos resul-

tados do segundo trimestre o da 
construção, que registrou cresci-
mento de 2% em relação ao segun-
do trimestre do ano passado. É a 
primeira alta depois de 20 quedas 
consecutivas nessa base de compa-
ração - o último resultado positivo 
havia sido no primeiro trimestre de 
2014, com avanço de 8,2% em rela-

ção a igual período de 2013.
Mesmo com esse resultado 

acima do esperado, a economia 
brasileira ainda pode ser consi-
derada dentro de um quadro de 
estagnação, e está muito longe de 
recuperar o que perdeu durante os 
anos da recessão. De acordo com o 
IBGE, a economia ainda está 4,8% 

abaixo do pico alcançado em 2014.
"É claro que a economia vem 

se recuperando, mas ainda falta. 
Está recuperando em relação ao 
ponto mais baixo que a gente teve, 
mas ainda não chegou aos mesmos 
patamares de 2014", disse a coor-
denadora de contas nacionais do 
instituto, Rebeca Palis. 

Setor da indústria, com alta de 0,7%, ajudou a puxar para cima o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, segundo dados do IBGE

Economia brasileira cresce 0,4% no 
2º trimestre e fica acima do esperado
Em relação ao mesmo período de 2018, atividade econômica do País teve avanço de 1%, informou 
nesta quinta-feira o IBGE; resultado foi puxado pela alta de 0,7% na indústria e de 0,3% nos serviços

Produto Interno Bruto

Reprodução / Valor Econômico

Cidade de Serra do Mel, na região Oeste potiguar, faz parte do “Polo Costa Branca”

Treze novos municípios potiguares passam 
a fazer parte do Mapa do Turismo Brasileiro

Incremento

Divulgação / Prefeitura de Serra do Mel

Durante o primeiro se-
mestre de 2019, o Rio Gran-
de do Norte contabilizou 31 
doações efetivas de órgãos. 
O número está próximo de 
ultrapassar todas as doações 
realizadas no ano inteiro de 
2018 no estado, que foram 32. 
Esses dados são da Central 
de Transplantes do RN, que 
realiza entre a quinta, 29, e 
a sexta-feira, 30, em parceria 
com o Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) e a As-
sociação Brasileira das Em-
presas Aéreas (ABEAR), a 
Jornada Asas do Bem (evento 
que percorre o Brasil na bus-
ca pela valorização da doação 
de órgãos).

“São 34 mil pessoas em 
todo o Brasil na fila de espe-
ra por um transplante. E um 
único doador pode salvar até 
10 vidas. O trabalho desses 
que eu chamo de ‘anjos ocul-
tos’, que lutam com a rapidez 
exigida pelos que estão na 
fila por um órgão é que faz 
este sistema todo funcionar”, 
disse o palestrante convida-
do Alexandre Barroso, autor 
do livro “A última vez que 
morri”, uma narrativa sobre 
sua história de luta pela vida 
depois de três procedimentos 
de transplante (duas vezes de 
fígado e uma de rim).

Nesta sexta-feira, 30, será 
a vez do Hospital Monsenhor 
Walfredo Gurgel (HMWG) 
integrar a jornada Asas do 
Bem. O palestrante Alexan-
dre Barroso falará para os 
servidores do hospital na 
Sala de Aula do Programa de 
Residência Médica, a partir 
das 14h. “Precisamos ousar 
sonhar mais longe e fazer o 
nosso estado evoluir para rea-
lizarmos cada vez mais trans-
plantes, evitando os desloca-
mentos para outros estados”, 
disse o secretário adjunto da 
saúde, Petrônio Spinelli, que 
esteve presente na abertura 
da Jornada, no auditório da 
Faculdade de Farmácia da 
UFRN.

Em 6 meses de 2019, 
RN quase iguala 
índices de doações 
de órgãos de 2018

Bons números

Em 2018, foram 32 transplantes

Reprodução / Internet
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Com�o�intuito�de�contribuir,�junto�à�
gestão�pública,�para�uma�melhor�
prestação�do�serviço�de�saúde�
pública�para�a�população,�o�
presidente�do�Sindicato�dos�Médicos�
do�Rio�Grande�do�Norte�(Sinmed�RN),�
Geraldo�Ferreira,�realizou�uma�visita�
técnica�na�manhã�da�última�quarta-
feira�(28)�ao�Hospital�Regional�
Deoclécio�Marques�de�Lucena,�na�
cidade�de�Parnamirim.�A�visita�faz�
parte�de�um�conjunto�de�ações�
fiscalizatórias�que�o�Sinmed�RN�
desenvolve,�para�tomar�
conhecimento�da�estrutura�e�dos�
hospitais�e�Unidades�de�Saúde�do�
Estado,�bem�como�das�condições�de�
trabalho�e�deficiências�enfrentadas�
pelos�profissionais�no�dia�a�dia�desses�

hospitais.�O�Deoclécio�Marques�é�
referência�em�ortopedia�e�politrauma�
e�realiza�cerca�de�500�procedimentos�
cirúrgicos�por�mês.�Atualmente�passa�
por�uma�reforma�que�deve�ampliar�a�
quantidade�de�leitos�que,�hoje,�soma�
um�total�de�86,�número�insuficiente�
para�a�demanda�que�o�hospital�
recebe,�o�que�resulta�em�filas�de�
macas�instaladas�com�pacientes�
internados�nos�corredores.�Com�a�
reforma,�a�quantidade�de�leitos�deve�
dobrar.�“É�nítida�a�relevância�do�
Hospital�Deoclécio�para�a�população�
do�RN�e�é�visível�a�necessidade�de�
ampliação,�haja�vista�que�a�
quantidade�de�pacientes�nos�
corredores�que�passam�de�70,�
chegando�a�picos�acima�de�80,�ou�

população�da�região

SIGA,�FALE,�CURTA!

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

população�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�região

Hospital�Regional
Deoclécio�Marques
recebe�visita�técnica

Sinmed�e�UNP�realizam�
fórum�com�foco�no�futuro
da�medicina�

seja,�o�número�de�pacientes�dos�
corredores�é�igual�a�quantidade�de�
leitos�que�o�hospital�oferece.�O�nosso�
trabalho�é�ter�conhecimento�de�
causa�e�sensibilizarmos�o�Governo�do�
Estado�a�implementar�essa�obra�que�
já�tem�inclusive�recursos�
assegurados”,�comentou�Geraldo�
Ferreira.

SIGA,�FALE,�CURTA!

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

do�Sinmed

Próximo�dia�11�de�outubro,�o�
Sindicato�dos�Médicos�do�Rio�Grande�
do�Norte�(Sinmed),�em�parceria�com�
a�Universidade�Potiguar�(UnP),�
promove,�em�Natal,�um�fórum�de�
debate�focado�especificamente�no�
futuro�da�medicina.�O�evento�está�
marcado�para�às�19h�e�será�realizado�
na�UnP�da�Avenida�Roberto�Freire�
com�entrada�gratuita.

www.sinmedrn.org.br
+�INFORMAÇÕES

Aproveite�nosso�plantão�de�vendas�e�adquira�ou�migre�
para�o�plano�de�saúde�Unimed�com�condições�especiais!�
Estamos�esperando�você�de�segunda�a�sexta,�das�8h�às�
18h,�na�sede�do�Sinmed�RN.�Aproveite!�Informações�e�
vendas:�(84)�9�9403-8406

________________________________

EXCLUSIVOS�PARA�MÉDICOS
CONHEÇA�OS�BENEFÍCIOS

SINDICALIZADOS

A banda Raça Negra, maior 
grupo de pagode do Brasil, e a can-
tora Eliane, considerada a rainha 
do forró, estarão juntos promoven-
do uma noite mais do que especial 
nesta sexta-feira, 30, a partir das 
21h, no Boulevard Hall, em Parna-
mirim. 

Com sucessos no mundo intei-
ro, Raça Negra já provou ser una-
nimidade em todos os segmentos 
musicais, tendo suas músicas co-
nhecidas e amadas por todas as fai-
xas etárias e classes sociais. Dentre 
inúmeras conquistas mundo afora, 
a banda traz na bagagem 12 vinis, 
28 CDs e 4 DVDs, além de mais de 

36 milhões de discos vendidos.
Eliane, por sua vez, recebeu o 

título de rainha do forró por um 
motivo muito justo. É composito-
ra, cantora e dançarina, e marcou 
as décadas de 80 e 90 com todo o 
seu talento artístico e performáti-
co. Prometendo um repertório de 
tirar o fôlego, ela participará da 
noite trazendo o melhor do ritmo 
nordestino.

Os ingressos para o evento 
podem ser adquiridos nas lojas fí-
sicas Sol Bijoux (3º piso do Midway 
Mall) e Miss21 (Shopping Cidade 
Jardim), ou pelo site bilheteriadi-
gital.com. Comandada pelo cantor Luiz Carlos, Raça Negra volta a Natal nesta sexta-feira, 30

Raça Negra e Eliane se apresentam nesta 
sexta no Boulevard Hall, em Parnamirim
Com sucessos no mundo inteiro, 
Raça Negra já provou ser unanimidade em todos 
os segmentos musicais, tendo suas músicas 
conhecidas e amadas por todas as idades

Shows

Divulgação / Assessoria

SERVIÇO

RAÇA NEGRA E ELIANE
Data: 30 de agosto de 2019 (sexta-
feira)
Hora: 21h
Local: Boulevard Hall
Ingressos: Sol Bijoux (Midway Mall) e 
Miss21 (Shopping Cidade Jardim), ou 
pelo site bilheteriadigital.com.
Pista (ingresso individual): R$ 140,00 
(inteira) e R$ 70,00 (meia)
Mesa (com direito a 4 ingressos): R$ 
560,00 (cadeira extra: R$150,00)
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Desde terça-feira desta sema-
na, quem visita um preso na Peni-
tenciária Estadual de Alcaçuz, em 
Nísia Floresta, passa antes pela 
inspeção de um scanner corporal 
para entrar no complexo.

Segundo a Secretaria de Esta-
do da Administração Penitenciá-
ria (Seap/RN), o scanner corporal, 
também conhecido pelo nome de 
"body scan", permite detectar ob-
jetos proibidos no momento das 
visitas, evitando abordagens inva-
sivas, como revistas íntimas, e a 
formação de filas nos dias de visita.

Ao todo, Alcaçuz tem 2.849 vi-
sitantes cadastrados, sendo 2.183 
mulheres e 666 homens. Todos eles 
passarão pela conclusão do proces-

so de biometria, o que permitirá o 
escaneamento corporal em cerca de 
20 segundos.

A Penitenciária de Alcaçuz é a 
sexta do Rio Grande do Norte com 
o scanner corporal, que já funciona 
no Presídio Estadual do Seridó, 
em Caicó, na Penitenciária Esta-
dual de Parnamirim (PEP) e nas 
cadeias públicas de Natal, Ceará 
Mirim e Mossoró.

De acordo com a Seap, as próxi-
mas unidades a receber o equipa-
mento serão a Penitenciária Esta-
dual Rogério Coutinho Madruga e 
o Complexo Penal Estadual Agrí-
cola Mario Negócio, em Mossoró.

No dia 27 de janeiro de 2017, 
depois da rebelião que matou de-

zenas de presos em Alcaçuz, var-
redura realizada por agentes pe-
nitenciários da força-tarefa federal 
criada pelo Ministério da Justiça 
e homens do Grupo de Operações 
Especiais (GOE) do governo do Rio 
Grande do Norte, apreenderam 
um revólver calibre 38, cerca de 
30 celulares e mais de 500 facas 
artesanais nos pavilhões 4 e 5 do 
presídio.

No ano passado, o Mecanismo 
Nacional de Prevenção e Combate 
à Tortura (MNPCT) associou em 
relatório as revistas íntimas em 
Alcaçuz a algumas violações de 
direitos humanos no Complexo 
Penal. O órgão é composto por 11 
especialistas independentes. Equipamento permite visualizar possíveis objetivos inseridos no corpo dos visitantes

Scanner que põe fim as revistas íntimas 
já está em funcionamento em Alcaçuz
Penitenciária tem 2.849 visitantes cadastrados, sendo 2.183 mulheres e 666 homens; todos eles passarão pela conclusão 
do processo de biometria, o que permitirá o escaneamento corporal por pessoa em cerca de 20 segundos, segundo a Seap

Body scan

Clayton Monteles

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875
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Com�o�intuito�de�contribuir,�junto�à�
gestão�pública,�para�uma�melhor�
prestação�do�serviço�de�saúde�
pública�para�a�população,�o�
presidente�do�Sindicato�dos�Médicos�
do�Rio�Grande�do�Norte�(Sinmed�RN),�
Geraldo�Ferreira,�realizou�uma�visita�
técnica�na�manhã�da�última�quarta-
feira�(28)�ao�Hospital�Regional�
Deoclécio�Marques�de�Lucena,�na�
cidade�de�Parnamirim.�A�visita�faz�
parte�de�um�conjunto�de�ações�
fiscalizatórias�que�o�Sinmed�RN�
desenvolve,�para�tomar�
conhecimento�da�estrutura�e�dos�
hospitais�e�Unidades�de�Saúde�do�
Estado,�bem�como�das�condições�de�
trabalho�e�deficiências�enfrentadas�
pelos�profissionais�no�dia�a�dia�desses�

hospitais.�O�Deoclécio�Marques�é�
referência�em�ortopedia�e�politrauma�
e�realiza�cerca�de�500�procedimentos�
cirúrgicos�por�mês.�Atualmente�passa�
por�uma�reforma�que�deve�ampliar�a�
quantidade�de�leitos�que,�hoje,�soma�
um�total�de�86,�número�insuficiente�
para�a�demanda�que�o�hospital�
recebe,�o�que�resulta�em�filas�de�
macas�instaladas�com�pacientes�
internados�nos�corredores.�Com�a�
reforma,�a�quantidade�de�leitos�deve�
dobrar.�“É�nítida�a�relevância�do�
Hospital�Deoclécio�para�a�população�
do�RN�e�é�visível�a�necessidade�de�
ampliação,�haja�vista�que�a�
quantidade�de�pacientes�nos�
corredores�que�passam�de�70,�
chegando�a�picos�acima�de�80,�ou�

população�da�região
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seja,�o�número�de�pacientes�dos�
corredores�é�igual�a�quantidade�de�
leitos�que�o�hospital�oferece.�O�nosso�
trabalho�é�ter�conhecimento�de�
causa�e�sensibilizarmos�o�Governo�do�
Estado�a�implementar�essa�obra�que�
já�tem�inclusive�recursos�
assegurados”,�comentou�Geraldo�
Ferreira.
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Próximo�dia�11�de�outubro,�o�
Sindicato�dos�Médicos�do�Rio�Grande�
do�Norte�(Sinmed),�em�parceria�com�
a�Universidade�Potiguar�(UnP),�
promove,�em�Natal,�um�fórum�de�
debate�focado�especificamente�no�
futuro�da�medicina.�O�evento�está�
marcado�para�às�19h�e�será�realizado�
na�UnP�da�Avenida�Roberto�Freire�
com�entrada�gratuita.

www.sinmedrn.org.br
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Estamos�esperando�você�de�segunda�a�sexta,�das�8h�às�
18h,�na�sede�do�Sinmed�RN.�Aproveite!�Informações�e�
vendas:�(84)�9�9403-8406
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A banda Raça Negra, maior 
grupo de pagode do Brasil, e a can-
tora Eliane, considerada a rainha 
do forró, estarão juntos promoven-
do uma noite mais do que especial 
nesta sexta-feira, 30, a partir das 
21h, no Boulevard Hall, em Parna-
mirim. 

Com sucessos no mundo intei-
ro, Raça Negra já provou ser una-
nimidade em todos os segmentos 
musicais, tendo suas músicas co-
nhecidas e amadas por todas as fai-
xas etárias e classes sociais. Dentre 
inúmeras conquistas mundo afora, 
a banda traz na bagagem 12 vinis, 
28 CDs e 4 DVDs, além de mais de 

36 milhões de discos vendidos.
Eliane, por sua vez, recebeu o 

título de rainha do forró por um 
motivo muito justo. É composito-
ra, cantora e dançarina, e marcou 
as décadas de 80 e 90 com todo o 
seu talento artístico e performáti-
co. Prometendo um repertório de 
tirar o fôlego, ela participará da 
noite trazendo o melhor do ritmo 
nordestino.

Os ingressos para o evento 
podem ser adquiridos nas lojas fí-
sicas Sol Bijoux (3º piso do Midway 
Mall) e Miss21 (Shopping Cidade 
Jardim), ou pelo site bilheteriadi-
gital.com. Comandada pelo cantor Luiz Carlos, Raça Negra volta a Natal nesta sexta-feira, 30

Raça Negra e Eliane se apresentam nesta 
sexta no Boulevard Hall, em Parnamirim
Com sucessos no mundo inteiro, 
Raça Negra já provou ser unanimidade em todos 
os segmentos musicais, tendo suas músicas 
conhecidas e amadas por todas as idades
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SERVIÇO

RAÇA NEGRA E ELIANE
Data: 30 de agosto de 2019 (sexta-
feira)
Hora: 21h
Local: Boulevard Hall
Ingressos: Sol Bijoux (Midway Mall) e 
Miss21 (Shopping Cidade Jardim), ou 
pelo site bilheteriadigital.com.
Pista (ingresso individual): R$ 140,00 
(inteira) e R$ 70,00 (meia)
Mesa (com direito a 4 ingressos): R$ 
560,00 (cadeira extra: R$150,00)
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA

A Empresa EDP RENOVAVEIS BRASIL S.A., CNPJ nº 09.334.083/0001-20 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença simplificada prévia (LSP) para o licenciamento referente a Usina Fotovoltaica 
AVENTURA, localizada nas fazendas giranda e Ubaeira localizadas no Município de Touros/RN.

Proprietário
EDP RENOVAVEIS BRASIL S.A.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CCR EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 08.274.076/0001-17, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Operação para a Usina de Asfalto Móvel, localizado na RN-117, km 03, s/n, Bom Jesus, 
Mossoró/RN, CEP 59.600-001.

Renato Fernandes da Silveira 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA, inscrito no CNPJ: 05.140.795/0001-57, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Operação, N0 2019-135810/TEC/LO-0153, com prazo de va-
lidade até 17/08/2025, para a atividade de Transporte de cargas perigosas, do empreendimento 
localizado na Av. Trairi, N0 811 – Centro – Santa Cruz/RN.

José Lucas de Sales - Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SILVIO DE SOUZA SILVA - ME, inscrita no CNPJ: 08.859.786/0001-09, torna público que está 
requerendo ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO 
RIO GRANDE DO NORTE - IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para o cultivo de pós larvas 
e nauplius de camarão marinho Litopenaeus Vannamei, “Carcinicultura” localizada na RUA DR. 
TARCISIO, N° 1959, PRAIA DE BARRETA, NISIA FLORESTA – RN.

Silvio de Souza Silva
Sócio Gerente

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR LTDA EPP, inscrito no CNPJ: 11.133.992/0001-41, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento sustentável  e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA  a Renovação da Licença de Operação, N0 2019-133804/TEC/RLO-
0115, com prazo de validade até 22/09/2025, em favor do empreendimento localizado na Praça 
Alice Adriano Ferreira da silva,60 – Bairro 3x1 – Santa Cruz/RN.

José Carlos Silvino - Diretor

A Nasa anunciou na úl-
tima quarta-feira, 28, que 
adicionou a seu rover um he-
licóptero, chamado de Mars 
Helicopter, que será enviado 
para o Planeta Vermelho em 
junho do ano que vem na 
missão "Mars 2020". O rover 
deve chegar ao planeta em fe-
vereiro de 2021 e, se tudo for 
como ocorrer como planejado, 
o helicóptero se tornará o 
primeiro avião a voar em um 
planeta que não seja a Terra.

O helicóptero vai cumprir 
duas missões. A Nasa vai 
usá-lo para entender como as 
condições em Marte afetam 
a aviação e para provar que 
podemos pilotar helicópteros, 
drones e outras aeronaves no 
planeta. Uma vez no ar, o dis-
positivo, que é equipado com 
uma câmera, vai mostrar a 
viabilidade de se observar 
Marte do céu.

“Nosso trabalho é provar 
que o voo autônomo e o voo 
controlado podem ser execu-
tados na atmosfera marciana 
extremamente fina. Se pro-
varmos que o voo motorizado 
em Marte pode funcionar, 
estamos ansiosos pelo dia em 
que helicópteros poderão de-
sempenhar um papel impor-
tante em futuras explorações 
do Planeta Vermelho”, conta 
MiMi Aung, gerente de proje-
to do helicóptero.

A fina atmosfera mar-
ciana mencionada por Aung 
implica que o helicóptero 
deve ser leve e poderoso. Ele 
usará painéis solares para 
carregar suas baterias e vai 
operar usando um aquecedor 
embutido para superar as 
frias temperaturas da noite. 
O helicóptero será autônomo 
– os humanos mais próximos 
estarão a anos-luz de distân-
cia, por isso, qualquer tipo de 
controle manual ainda não é 
uma opção.

Nasa pretende 
enviar helicóptero 
para Marte no 
próximo ano

Estudo

Aeronave terá duas missões em marte

Reprodução / Olhar Digital

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

DO TRANSPORTE – SENAT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 00002/2019

O SEST SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Credenciamento de Lei-
loeiros Oficiais para futuras realizações de licitações públicas na modalidade “leilão” para 
atender a Unidade B29 do SENAT – Natal/RN. O recebimento da documentação será até o dia 
16/09/2019.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito Omar 
O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
com o prazo de validade de 28/08/2021, a Licença de Instalação 2019-132239/TEC/LI-0013 
referente ao Sistema e Esgotamento Sanitário do SES Pium, Cotovelo e Pirangi, no Estado do 
Rio Grande do Norte.

Diretora de Empreendimentos
Eng.º Maria Geny Formiga de Farias

Serra Caiada/RN, 29 de Agosto de 2019.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

 

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores torna público o reaprazamento da Tomada de Preços 008/2019 motivado pelo acolhimento 
parcial da impugnação interposta pela empresa RELLECUM SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 06.538.799/0001-
50, com alteração do Item 28.2.1 do Edital.  E realizará Processo Licitatório para Contratação de empresa 
especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de Construção de drenagem 
superficial com pavimentação em paralelepípedos do complemento da Rua São José 02 e 
complemento da Rua São José 03, no Bairro São José; município de Serra Caiada/RN, nos termos do 
CONVENIO Nº. 007/2019 – SIN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 13 de Setembro de 2019. Edital na 
página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038 

PROCESSO Nº 801.030/2019
AVISO DE REAPRAZAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019

Abrahão Allan Miranda da Silva - Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª Vara Cível DA COMARCA DE NATAL

EDITAL DE CITAÇÃO (ORDINÁRIA)
( Prazo: 20 dias )

FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 
20 dias, que pelo presente fica CITADA a pessoa de Shirley Bilro Medeiros, CPF 315.284.224-49 
atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os 
atos e termos da Ação Cumprimento de Sentença (proc. 0000483-49.2010.8.20.0001), proposta 
por Mario de Jesus Bertolo, contra, Francisco Fábio Neri de Souza Barros e Shirley Bilro Medeiros, 
em tramitação por este Juízo da 12ª Vara Cível, para, no prazo de 03(três) dias) pagar o débito, no 
valor de R$ 297.548,83 (duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta 
e três centavos), incluindo o valor das custas e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 15% 
do valor do débito executado, que será reduzido à metade em caso de pagamento, ressalvando 
que o prazo para apresentar embargos à execução é de 15 dias. Tudo de conformidade com a 
petição inicial, cuja cópia se encontra nesta Secretaria, à disposição dos interessados. Dado e 
Passado nesta Cidade de Natal, aos 22 de outubro de 2018. Eu,                  , Valkíria Lucena de 
Macedo Guedes , Diretora da Secretaria o fiz digitar e subscrevi. 

Fábio Antônio Correia Filgueira 
Juiz de Direito



SEXTA-FEIRA, 30.08.2019 Esportes 15

Exigências

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o











© Revistas COQUETEL www.coquetel.com.br

 
   
   
  

 
  

   
   
 

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

HORÓSCOPO

Astral favorável para progredir 
na carreira, especialmente se já 
vinha se esforçando para isso. Mas 
cuidado com as distrações durante o 
expediente, ok? Não deixe que a rotina 
atrapalhe o romance. 

Um mal-entendido pode trazer dor 
de cabeça no serviço. Reserve um 
tempinho para recuperar as energias 
que gastou ao longo da semana. 
No amor, caso escondido pode ser 
descoberto.

As estrelas enviam uma dose extra de 
sorte: pode se dar bem em jogos. Reserve 
tempo para curtir a companhia dos filhos 
ou de familiares mais jovens. Há risco de 
pintar briga no namoro. 

As estrelas avisam: não é o melhor 
momento para pedir ou emprestar 
dinheiro a um amigo. No trabalho, 
saia da mesmice. Amizade colorida 
pode agitar as coisas se está só. 

Seu jeito prático vem à tona e pode 
ajudar a cuidar das tarefas de rotina 
no serviço. Nos momentos de lazer, 
a companhia da família será bem-
vinda! Se tem compromisso, controle 
o ciúme. 

Pode ser preciso um esforço extra no 
trabalho. Só evite cobrar demais do próprio 
desempenho ou dos colegas. Talvez tenha 
que fazer sacrifícios para cuidar da saúde. 
Não há novidades no romance. 

No trabalho, se o clima ficar tenso, 
aposte no diálogo para melhorar as 
coisas. Mantenha o foco no serviço. 
Você vai se sentir mais à vontade para 
se aproximar e fisgar quem deseja.

Astral favorável para fazer algo diferente 
no serviço. Um colega pode trair sua 
confiança. Se tem planos de viajar, 
redobre a atenção. Você e o par podem 
se divertir muito juntos.

Há chance de conquistar uma 
promoção ou aumento. Se tiver 
que adquirir algo, concentre-se 
na qualidade e na durabilidade 
para fazer um bom negócio. A vida 
conjugal ganha mais estabilidade. 

Cuide das suas obrigações e vai causar 
boa impressão nos outros. Pode surgir 
algo inesperado no trabalho. Confie em 
seu sexto sentido! Aguarde momentos 
intensos com quem ama.

Você deve esbanjar confiança ao 
perseguir suas metas. O astral deve 
ficar um pouco tenso ao lidar com 
alguns assuntos domésticos. Você e 
a sua cara-metade podem se divertir 
muito hoje. 

Podem surgir atritos com chefe ou 
alguém que tem uma posição mais 
conservadora no trabalho. Divirta-se 
com as pessoas queridas. Só vai se 
envolver com alguém se a pessoa 
quiser algo sério. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Maria da Paz e Rock confrontam Jô. Régis afirma a Amadeu que convencerá Maria da Paz a reatar 
o casamento. Vivi reclama de Abdias para Beatriz. Evelina cuida de Antero. Vivi se espanta ao saber 
que Fabiana comprará a fábrica de bolos. Beatriz é hostil com Zé Hélio. Evelina decide ajudar Marlene 
a cuidar de Antero. Camilo pede para Vivi mandar um aviso para Chiclete. Márcio comenta sobre a 
venda da fábrica com Maria da Paz. Agno e Otávio compram a fábrica de bolos para Fabiana. Vivi fala 
com Chiclete sobre Camilo. Chiclete vai com Sílvia ao mesmo bar onde Vivi está com Abdias. 

A DONA DO PEDAÇO

Jamil tenta se defender das acusações de Mágida e pede para conversar com Laila. Jamil conta 
a verdade para Laila, que não consegue perdoar o marido. Cibele e Padre Zoran tentam acalmar 
Mágida e se surpreendem com a acusação que ela faz. Mágida avisa a Dalila que cumpriu sua parte 
no plano e a vilã vai atrás de Jamil, que desconfia. Hussein se despede de Helena. Jamil convence 
Fauze a revelar o novo plano de Dalila. Elias repreende Laila por ter duvidado do marido. Helena vai 
atrás de Hussein no aeroporto, mas não consegue chegar a tempo. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Marcos ignora Silvana. Silvana deixa a coletiva de imprensa quando um jornalista afirma 
que ela será processada. Alberto aceita o convite de Paloma para assistir ao pôr do sol. 
Diogo se lembra de uma cláusula do contrato que dá a Silvana o direito de queimar os 
livros. William informa que a coletiva de imprensa gerou mais pedidos de livros. Patrick 
desconfia de que Gabriela possa estar interessada em Vicente.

Marcelo se desculpa com Luisa por sua atitude agressiva. Sérgio volta sozinho até a casa 
de Vitor Correa, e levanta uma suspeita ao checar a correspondência. Pendleton planeja 
dar vida a Ester no mesmo momento em que fará a revelação da identidade de OTTO. 
Os participantes do Campo de Férias finalizam seus projetos individuais e em grupo, e os 
apresentam para todos. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O Barcelona deu azar no sor-
teio da fase de grupos da Liga 
dos Campeões da Europa, reali-
zado nesta quinta-feira, 29, em 
Mônaco, e caiu no chamado "gru-
po da morte", o considerado mais 
difícil. O time do craque argenti-
no Lionel Messi terá pela frente, 
no Grupo F, rivais de tradição no 
continente como o Borussia Dort-
mund, da Alemanha, e a Inter de 
Milão, da Itália, na luta por uma 
das duas vagas de sua chave às 
oitavas de final. O Slavia Praga, 
da República Checa, tem tudo 
para ser o saco de pancadas.

No evento desta quinta-feira, 
29, além do sorteio dos grupos, a 
Uefa premiou os melhores joga-
dores da temporada passada, que 
teve o Liverpool como campeão. 
O time inglês, no Grupo E, terá o 
Napoli, um velho conhecido, pela 
frente, pois os dois se enfrenta-
ram na mesma fase de grupos da 
edição passada - uma vitória para 
cada lado. Os outros rivais serão o 
Red Bull Salzburg, da Áustria, e o 

Genk, da Bélgica.
Para conquistar o título, o Li-

verpool derrotou o Tottenham por 
2 a 0, em Madri. Nesta edição, o 
vice-campeão terá um caminho 
mais tranquilo para tentar avan-
çar ao mata-mata da competição. 
Enfrentará Bayern de Munique, 
Olympiacos (Grécia) e Estrela 
Vermelha (Sérvia) no Grupo B, 
enquanto que no torneio anterior 
sofreu para eliminar a Inter de 
Milão em uma chave que também 
tinha o Barcelona.

Maior vencedor da Liga dos 
Campeões, com 13 títulos, o Real 
Madrid tenta se reerguer depois 
de uma temporada sofrível - foi 
eliminado nas oitavas de final pe-
lo Ajax. Nesta edição, nem cabeça 
de chave foi e, assim, terá como 
um dos adversários, no Grupo A, 
o Paris Saint-Germain, que busca 
a sua primeira conquista na his-
tória. Pelo menos os outros rivais 
não deverão dar tanto trabalho: 
Brugge, da Bélgica, e Galatasa-
ray, da Turquia.

Uefa sorteia fase de grupos 
da Liga dos Campeões 2019/20
Entidade também premiou os melhores da 
última temporada, que teve o Liverpool campeão

Competição

Sorteio foi realizado nesta quinta-feira, 29, e colocou o Barcelona no "grupo da morte"

 UEFA.com

CONFIRA OS GRUPOS

GRUPO A:
 Paris Saint-Germain (França), Real 
Madrid (Espanha), Club Brugge 
(Bélgica) e Galatasaray (Turquia)

GRUPO B: 
Bayern de Munique (Alemanha), 
Tottenham (Inglaterra), Olympiacos 
(Grécia) e Estrela Vermelha (Sérvia)

GRUPO C: 
Manchester City (Inglaterra), 
Shakhtar Donetsk (Ucrânia), 
Dínamo Zagreb (Ucrânia) e 
Atalanta (Itália)

GRUPO D: 
Juventus (Itália), Atlético de 
Madrid (Espanha), Bayer 
Leverkusen (Alemanha) e 

Lokomotiv Moscou (Rússia)

GRUPO E:
Liverpool (Inglaterra), Napoli 
(Itália), RB Salzburg (Áustria) e 
Genk (Bélgica)

GRUPO F:
Barcelona (Espanha), Borussia 
Dortmund (Alemanha), Inter 
de Milão (Itália) e Slavia Praga 
(República Checa)

GRUPO G: 
Zenit (Rússia), Benfica (Portugal), 
Lyon (França) e RB Leipzig 
(Alemanha)

GRUPO H:
Chelsea (Inglaterra), Ajax 
(Holanda), Valencia (Espanha) e 
Lille (França)
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