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ALFACE-CRESPA, 

LISA OU AMERICANA
UNIDADE

0,89
MAÇO

R$

CHUCHU
GRANEL

0,99
KG

R$

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS DESTE BOX 

VÁLIDAS DE 23/11/2018 

A 25/11/2018

OFERTAS DE

3 DIAS

CHUCHU

Banana 
Pacovan
Granel

Manga 
Haden
Granel

Laranja
Pera 
Granel

Alho 
Roxo
Granel

Abacaxi 
Pérola
Unidade

1,09
KG

R$ 1,29
KG

R$ 1,79
KG

R$

Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$ 2,29
UNID.

R$ 10,99
KG

R$

OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE NO DIA 23/11/2018OFERTAS DE DIA01

ALFACE-CRESPA, 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: O 
ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES 

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

Leite UHT Betânia
Integral, unidade c/ 1L

Feijão-carioca 
T1 Kaldinho
Pacote c/ 1kg

Panela de pressão 
polida Eirilar
Capacidade: 4,05L

Panetone 
Baldaracci
Unidade c/ 400g

Bombons sortidos Garoto
Unidade c/ 300g

2,79
UNID.

R$ 2,49
PCT

R$ 9,19
UNID.

R$

6,95
UNID.

R$ 29,90
UNID.

R$Copo descartável Aro
Transparente, embalagem 
c/ 100 unidades p/ 180ml

SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 23.11.2018



Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 23 de novembro de 2018 a 25 de novembro de 
2018 (exceto as ofertas válidas por 1 dia) ou enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 3 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 para pagamentos 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, 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 de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de crédito e critérios 
de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. Aceitamos cartões de crédito 
das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Imagens 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 DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

- 06H -
NESTA SEXTA-FEIRA

ABRIRÃO ÀS
TODAS AS LOJAS

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/11/2018 A 25/11/2018OFERTAS DE DIAS03
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Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de

Bebida láctea 
Showkinho
Unidade c/ 200ml

Café expresso 
supremo Tres
Embalagem c/ 10 
unidades c/ 8g

Açúcar demerara 
Petribu  
Pacote c/ 1kg

Biscoito 
Recheado Amori  
Diversos sabores, 
pacote c/ 140g

Amido de milho 
Maisena
Unidade c/ 200g

Pizza Seara
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 
460g

Margarina Primor
Unidade c/ 250g

Vodka Skyy
Garrafa c/ 980ml

Conhaque Domus
Garrafa c/ 1L

Whisky Old Eight
Garrafa c/ 1L

12,59
KG

R$ 0,65
UNID.

R$

8,99
EMB.

R$1,89
PCT.

R$ 1,39
PCT.

R$1,89
UNID.

R$

1,35
UNID.

R$

Óleo de girassol 
ou de milho Soya
Unidade c/ 900ml

Energético Night Power
Garrafa c/ 1,5L
ou
Azeite português 
extravirgem m&k
Unidade c/ 500ml

Limpador multiuso Zap
Diversas fragrâncias, unidade c/ 500ml
ou
Refrigerante Indaiá
Diversos sabores, garrafa c/ 1L
ou
Lenços umedecidos Johnson & Johnson
Diversas fragrâncias, embalagem c/ 96 unidades

ou
Batata palha Aro
Pacote c/ 500g
ou
Creme de avelã Aro
Unidade c/ 395g

válido para 
produtos 
de mesma 
marca, tipo e 
litragem.

válido para produtos de 
mesma marca, tipo e litragem.

7,99
UNID.

R$ 29,90
GARRAFA

R$ 8,89
GARRAFA

R$ 24,90
GARRAFA

R$

SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br23.11.2018



Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 23 de novembro de 2018 a 25 de 
novembro de 2018 ou enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 3 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 para pagamentos 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, 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 de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de crédito e critérios 
de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. Aceitamos cartões de crédito 
das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Imagens 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 DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO
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ABRIRÃO ÀS
TODAS AS LOJAS

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/11/2018 A 25/11/2018OFERTAS DE DIAS03

Fralda Sapeka 
Pratico
Diversos tamanhos

9,98
EMB.

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

Organizador 
plástico Sanremo
Capacidade: 29L

Liquidifi cador power 
de polipropileno 
NL26 Mondial
Com 2 velocidades

12,99
EMB.

R$

19,90
UNID.

R$

49,90
UNID.

R$

Lava-roupas 
concentrado Ariel
Unidade c/ 2L

19,89
UNID.

R$

3,99
UNID.

R$

Taça para chopp 
Floripa
Unidade p/ 300ml

4,99
UNID.

R$

Vassoura Phenix 
Santa Maria

59,90
PCT.

R$

Ração Champ
Pacote c/ 18kg

SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 23.11.2018



INQUÉRITO 06

Ministério Público apura suposta 
fraude em concurso do Itep
Investigação do órgão prevê nova correção na prova 
de treze candidatos que tiveram acréscimo de nota no 
resultado da parte discursiva

PROPOSTA POLÊMICA 04

Rogério defende Escola sem Partido 
e critica “doutrinação” nas escolas
Para deputado federal, é preciso discutir o ensino em escolas 
e universidades, onde, segundo o tucano, “se perdeu a 
vontade de ensinar e se persevera a vontade de doutrinar”.

RN receberá mais R$ 700 
milhões do Banco Mundial

Comércio do Alecrim dá desconto de 
até 70% nesta edição da Black Friday

Previsão é do atual coordenador do programa Governo Cidadão, Vágner Araújo, que apresentou detalhes
dos investimentos à governadora eleita, Fátima Bezerra. Projeto foi prorrogado por Banco Mundial por 2 anos.

Descontos precisam ser reais, pois há 15 dias o Procon Estadual vem anotando 
preços de várias mercadorias para saber se eles irão, de fato, baixar nesta sexta.

ATÉ 2020 04

PROMOÇÃO 06DEPUTADO ELEITO 04

SISTEMA PRISIONAL 11

Loja no bairro prepara oferta especial para geladeiras Alguns estabelecimentos não abriram nesta quinta-feira

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

General Girão critica 
atual Congresso por 
fazer “canalhice”
com Jair Bolsonaro

Penitenciária de 
Alcaçuz ganhará dois 
novos pavilhões até 
início de 2019

Membro do PSL no RN defendeu 
redução do tempo entre a eleição e a 
posse de parlamentares, para evitar 
que não reeleitos aprovem medidas 
que prejudiquem próximo governo.

Obra, com custo de R$ 18,2 milhões, 
vai ofertar 416 novas vagas para o 
sistema prisional potiguar. De acordo 
com Secretaria de Justiça e Cidadania, 
Alcaçuz passará das atuais 620 vagas 
para 1.036.
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

““Se os olhos veem 
com amor o que 

não é, tem de ser”

(Padre Vieira)

>> Sábado musical. 
Amanhã tem Samba no 
Largo, 16h, no Largo 
Atheneu, com diversas 
atrações. E a partir das 
18h prossegue o Natal 
Fest Gourmet, no terminal 
de passageiros do Porto 
de Natal, com MPB, jazz 
e bossa nova. Já às 20h 
tem Joca Costa e Heliana 
Pinheiro em Uma Noite de 
Bossa e Jazz, no Bardallos, 
no Centro. Também às 
20h tem Trio Rock, na 
Churrascaria Portugália, 
em Ponta Negra, com 
Giancarlo Vieira, Moisés de 
Lima e  ngelo Magalhães.

Escobar, El Chapo, Lula & Cia
Metade dos meus amigos estão 

acompanhando ou já concluíram as 
temporadas dos seriados na Netflix 
sobre a temática do narcotráfico. O 
gênero tomou o lugar dos velhos e 
romantizados filmes inspirados nos 
grupos mafiosos das tradicionais re-
giões da Itália.

Os nomes e apelidos mexicanos 
ou colombianos substituem os ita-
lianos, dando aquela sensação de 
subcultura nos filmes, pelo menos na 
minha percepção de quem acumulou 
pós-conceito (o preconceito é antes 
do conceito, né?) com as conjunturas 
latinas envolvendo jecas tatus e cuca-
rachas.

Há agora uma diferença básica 
entre os roteiros, onde as referências 
reais nos chefões do tráfico tomam 
o lugar das tonalidades romanescas 
das historietas da máfia, quando 
os crimes até ganhavam toques de 
charme e literatura. Comparado a 
Escobar ou Chapo, Al Capone era um 
contraventor de elite.

Outra diferença é que os perso-
nagens dos filmes de mafiosos não 
ganharam manchetes na mídia, 
posto que em quase a totalidade es-
tavam restritos à fantasia de livros e 
filmes. Enquanto que os mexicanos, 
uruguaios e colombianos dominam 
há décadas os noticiários policiais das 
Américas.

Quem não lembra dos processos 
contra Pablo Escobar, das suas fugas 
extraordinárias, dos crimes bárbaros 
protagonizados por ele? Da mesma 
forma, as recentes acusações de pro-
pinas que surgiram no julgamento 
de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, nos 
Estados Unidos, estão dando uma 
dimensão mundial ao caso.

Como ocorreu na Colômbia, os in-
dícios ressaltam que a corrupção en-

tre as autoridades mexicanas, sobre-
tudo em nível estadual e municipal, 
permitiu a expansão do narcotráfico 
em âmbito nacional e criou condições 
para avançar no continente.

Durante o julgamento de um tal 
Jesús “Rey” Zambada, ex-aliado de 
El Chapo e irmão de Ismael “Mayo” 
Zambada, outro líder do cartel de Si-
naloa, este revelou que Guzmán com-
prou promotores públicos, policiais 
e militares mexicanos, e inclusive 
agentes da sempre insuspeita In-
terpol, a polícia internacional agora 
dirigida por um sul-coreano.

Na terça-feira passada, Zamba-
da revelou ter entregue duas male-
tas contendo um total de seis a oito 
milhões de dólares em propinas ao 
ex-secretário de Segurança Pública 
mexicano Genaro García Luna, em 
2005 e 2006. O próprio advogado de 
El Chapo, o americano Jeffrey Licht-
man, acusou diretamente dois presi-
dentes da República.

Um ex-agente da DEA, a famosa 
agência americana antinarcóticos – 
presença constante nos velhos filmes 
da máfia – chamado Mike Vigil, de-
clarou sobre a relação do tráfico com 
a política no México: “A corrupção é 
estadual e municipal, é endêmica”. 
Impossível ler a frase e não lembrar 
do Brasil da Lava Jato e os escânda-
los daqui.

Os produtores, diretores e rotei-
ristas dos EUA, a turma da Netflix, 
estão perdendo uma grande oportu-
nidade de mais alguns seriados com 
garantia de sucesso. Não faltarão 
bons atores para interpretar os ban-
didões do PT, os jagunços ideológicos 
do PCdoB, os corruptos empreiteiros, 
as autoridades da Justiça e os delato-
res. Dessa vez, quem sabe, eu acom-
panhe todas as temporadas.

>> Menos médicos. A 
presença de enfermeiros, 
paramédicos e até militares 
venezuelanos no programa 
Mais Médicos desmascarou 
o esquema montado entre os 
governos do PT e a ditadura 
cubana. Revelações de 
telefonemas comprovam 
também que atender o povo 
brasileiro era apenas um 
detalhe.

>> Indignação. A sociedade 
paraibana expressa na mídia 
e nas redes sociais a revolta 
com a morte do médico Ugo 
Lemos Guimarães, que foi 
atropelado em São Miguel 
do Gostoso pelo promotor 
público Sidartha Batista, 
que não prestou socorro. 
O atropelador também é 
paraibano e trabalha no 
interior do RN.

>> Agora vai. O candidato 
derrotado nas eleições 
presidenciais, Fernando 
Haddad, quer entrar com um 
processo contra o WhatsApp 
na Justiça dos EUA, visando 
provar que a vitória de Jair 
Bolsonaro foi obra da rede 
social e não dos eleitores 
brasileiros. Tudo para o PT 
só tem legalidade se lhe 
favorecer.

>> Bola murcha. Os times 
da CBF estão no inferno 
astral. Após as apresentações 
chinfrins da seleção principal 
diante do Uruguai e 
Camarões, a seleção Sub17 
perdeu de 2 x 0 da Argentina 
na Granja Comary e a Sub20 
(a geração de Vinícius Jr.) 
está há sete jogos sem um 
vitória sequer.

Só no Brasil se cria uma 
nova estatal para tocar as 

privatizações.

(Ugo Vernomentti)

Aquém da conta é quando perde 
o pouco que tinha e não ganha 

nada onde não tinha.

(Jânio Vidal)

Antes, um governo nomeava 
ministros, a mídia derrubava; 

agora a mídia anuncia e o 
governo desmente.

(Gabriel Cândido)

PICARDIA NAS REDES
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C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

Tudo para você construir, reformar e decorar a sua casa.

R$ 99,90 
 cada  

VENTILADOR DE TETO
Mod. Wind Light, com 3 pás, para 1 lâmpada,  
na cor branca, 220V. Ventisol.

Acompanha controle de parede.  
Utilize lâmpadas LED ou flúor compacta E27. 
Lâmpada não inclusa.

CÓDIGO: 89078185

R$ 18,90 
 cada  

CIMENTO 50KG
CPII E-32 RS. Apodi.
CÓDIGO: 89197584

degraus 
antiderrapante

R$ 12,90 
 m2  

PISO MARANHÃO 51X51
Classe A, uso interno, borda  
arredondada. Elizabeth. 
Caixa com 2,34m2

CÓDIGO: 89856291

R$ 119,90 
 cada  

VASO SANITÁRIO  
COM CAIXA ACOPLADA
Mod. Porto, 6 litros, n 
a cor branca. Luzarte.
Assento e demais acessórios não inclusos. 
CÓDIGO: 89459804-89459790

www.leroymerlin.com.br

 NATAL - RN - BR 101, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para 
verificar demais condições. Ofertas válidas de 23/11 ate 25/11/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

R$ 179,90
  cada  

GABINETE PARA BANHEIRO
Mod. New, 60cmx60cmx38cm, 
na cor branca. Sicmol. 
Acompanha cuba.
Metais e acessórios não inclusos.
CÓDIGO: 88154535
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ideal para áreas 
de até 20 m2

R$ 99,90 
 cada  

ESCADA
1,28m, com  
6 degraus, em alumínio,  
capacidade de até 
120kg. Botafogo. 
CÓDIGO: 89241852 

R$ 89,90
  cada  

PARAFUSADEIRA 1/4” 4,8V 
Mod. KC4815B, a bateria, bivolt. Black&Decker.
Cabo móvel com 2 posições. 
CÓDIGO: 89264350

Exclusividade  

R$ 89,90 
 cada  

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA
20 litros, na cor branca, no 
acabamento fosco, indicada para 
interiores, na cor branca. Luxens.
Rende até 277m2 por demão. 
CÓDIGO: 89362742
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Governo Cidadão projeta
mais R$ 700 mi até 2020

INVESTIMENTO

Instagram / Reprodução

Coordenador do programa, Vagner Araújo apresentou o projeto à 
governadora eleita e detalhou investimentos já realizados no Estado

A senadora Fátima Bezerra (PT), 
governadora eleita do Rio Grande do 
Norte, junto com a equipe de tran-
sição deste para o próximo governo, 
reuniu-se com a equipe de coordena-
ção do projeto Governo Cidadão. Na 
pauta, o detalhamento das ações do 
projeto nas áreas de saúde, educa-
ção, segurança, infraestrutura, ação 
social, turismo e gestão pública.

O secretário de Trabalho, Habi-
tação e Assistência Social, Vagner 
Araújo, coordenador do Governo 
Cidadão, apresentou o projeto e 
detalhou sobre o andamento das 
atividades. O representante do atual 
governo observou que o projeto tem 
mudado a vida de milhares de poti-
guares.

De acordo com Vagner Araújo, 
foram investidos US$ 360 milhões 
(aproximadamente R$ 1,3 bilhão) 
no projeto em todo o Estado, com 
recursos do Banco Mundial. Há a 
possibilidade, segundo Araújo, de o 
Rio Grande do Norte garantir outros 

investimentos, porém, desta vez no 
montante de US$ 180 milhões (qua-
se R$ 700 milhões). Em explanação, 
Vagner Araújo reforçou a importân-
cia da parceria histórica do Estado 
com o Banco Mundial e as metas do 
projeto até a sua conclusão, que foi 
prorrogada para 2020.

“Para enfrentar a crise, o RN dis-
põe de um projeto multisetorial com 

importantes obras estruturantes”, 
destacou Vagner Araújo.

No dia 1º deste mês, o Banco 
Mundial anunciou – ao governo 
eleito – a continuidade do Projeto 
Integrado de Desenvolvimento Sus-
tentável do RN, o nome oficial do 
projeto Governo Cidadão, por mais 
22 meses. Ao todo, serão cerca de R$ 
2 bilhões investidos até 2020. l

Vágner Araújo (em pé) mostra detalhes do programa à equipe do governo eleito

CRÍTICA

Girão sugere que atual Congresso
faz “canalhice” com Jair Bolsonaro

José Aldenir / Agora RN

O general da reserva do Exército 
Girão Monteiro, deputado federal 
eleito pelo PSL, usou as redes sociais 
para criticar o que classificou como 
“canalhice” dos atuais membros do 
Congresso Nacional com o presiden-
te eleito, Jair Bolsonaro, seu correli-
gionário.

Em publicação no Twitter, Girão 
defendeu a redução do tempo entre 
a eleição e a posse de deputados fe-
derais e senadores, para evitar que 
parlamentares que não conseguiram 
reeleição aprovem medidas que pre-
judiquem o próximo governo.

“O que se faz de canalhice, prin-
cipalmente por aqueles que não são 
reeleitos, não tem cabimento. Se 
estes não honram nem o próprio no-
me, quiçá a mãe pátria”, escreveu o 
general no microblog.

No início do mês, o Senado apro-
vou o projeto de lei que autoriza um 

reajuste de mais de 16% na remu-
neração dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal. A medida, que 
ainda depende da sanção do atual 

presidente, Michel Temer (MDB), 
pode acarretar um impacto sobre as 
contas públicas estimado em R$ 4 
bilhões. l

Deputado eleito sugere redução do tempo entre eleição e posse no Congresso

SEGUNDOS
EM QUINZE

Prefeitura de Macaíba 
paga 13° salário hoje
A Prefeitura de Macaíba, na Grande 
Natal, anunciou que vai pagar nesta 
sexta-feira, 23, com quase um mês 
de antecedência, a integralidade 
do décimo terceiro salário dos 
servidores, o que representa a 
injeção de mais de R$ 5 milhões na 
economia local. De acordo com a 
legislação vigente, o município teria 
até o próximo dia 20 de dezembro 
para efetuar o pagamento. Macaíba 
possui cerca de 2 mil servidores 
ativos e inativos, que têm recebido o 
pagamento em dia desde o início da 
atual gestão, do prefeito Fernando 
Cunha (foto).

José Aldenir / Agora RN

ESCOLA SEM PARTIDO

Rogério diz que 
professores perderam 
vontade de ensinar

O deputado federal Rogério 
Marinho (PSDB) criticou 
parlamentares que apresentam 
resistência à votação, na Câmara, 
do projeto “Escola sem Partido”. 

Alvo de polêmica, o “Escola 
sem Partido” proíbe professores de 
discutirem em sala de aula questões 
políticas, de gênero e reforça que a 
educação religiosa, sexual e moral 
deve ficar a cargo da família, não 
das instituições de ensino.

Na opinião de Rogério, é 
preciso discutir o ensino em escolas 
e universidades, onde, segundo o 
tucano, “se perdeu a vontade de 
ensinar e se persevera a vontade 
de doutrinar”. “Estão escondendo 
os fatos e muita gente não quer 
discutir. O comunismo matou mais 
de 100 milhões de pessoas. Esse 
partido perseguiu pessoas em 
muitos países”, criticou. l

José Aldenir / Agora RN

Deptuado: Educadores doutrinam
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Comércio do Alecrim dá desconto de 
até 70% nesta edição da Black Friday

COMPRAS

José Aldenir / Agora RN

Apesar da expectativa, os descontos precisam ser reais. Há 15 dias, o Procon Estadual vem
anotando preços de várias mercadorias para saber se eles irão, de fato, baixar nesta sexta-feira

O comércio popular do Alecrim 
está preparado para a Black Friday, 
nesta sexta-feira, 23. As principais 
lojas e magazines do bairro intensifi-
carão a segurança devido ao aumen-
to de clientes nos estabelecimentos. 
Na filial de uma grande loja de 
varejos, nem todas as portas serão 
abertas para facilitar o controle de 
entrada e saída do público.

Segundo o gerente de vendas 
Túlio Sabino, todos os produtos terão 
preços promocionais, com descontos 
que chegam a 70%. Diante disso, ob-
serva, o fluxo de clientes deverá au-
mentar já pela manhã. “Muita gente 
vem aguardando a Black Friday pa-
ra comprar mercadorias com preços 
mais em conta. Estamos otimistas 
com relação às vendas”, disse.

Apesar da expectativa, os des-
contos precisam ser reais. Há 15 
dias, o Procon Estadual vem anotan-
do preços de várias mercadorias pa-

ra saber se eles irão, de fato, baixar 
nesta sexta-feira.

Segundo o diretor geral do órgão, 
Jandir Olimpo, a apuração deverá 
continuar hoje e as pessoas que se 
sentirem lesadas, de alguma forma, 

deverão procurar uma unidade do 
Procon para fazer a reclamação. “É 
bom levar o produto, já que existem 
prazos para que o consumir efetue a 
devolução ou troca”, destaca Jandir 
Olímpio. 

ONLINE
Uma pesquisa do site blackfri-

day.com.br indica que os consumi-
dores brasileiros pretendem gastar 
mais de R$ 500 nesta edição 2018. 
Diante da comodidade de alguns 
cliques, as compras de produtos no 
ambiente virtual, sem sair de casa, 
conquistam cada vez mais espaço 
entre os consumidores. Mas, para 
que a experiência não cause nenhum 
dano ao comprador, são necessários 
alguns cuidados com a segurança.

O alerta não é muito diferente 
das compras nas lojas físicas. “Quan-
do vamos a algum centro comercial, 
sempre comparamos os produtos e as 
lojas. Nas compras online é da mes-
ma forma: o consumidor deve fazer 
uma pesquisa”, explica Emmanoel 
Monteiro, coordenador dos cursos de 
Redes de Computadores e Análise 
de Desenvolvimento de Sistemas da 
Faculdade Estácio de Natal. l

Algumas lojas estiveram fechadas ontem para se preparar para esta sexta-feira

CORREÇÃO

Ministério Público vai investigar 
irregularidades no concurso do Itep

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público Estadual 
instaurou inquérito civil para in-
vestigar possíveis irregularidades 
no concurso público para vagas de 
servidores do Instituto Técnico-
-Científico de Perícia do Rio Gran-
de do Norte (Itep). 

O inquérito prevê a nova cor-
reção na prova de treze candidatos 
que tiveram acréscimo de nota no 
resultado da parte discursiva.

O diretor-geral do Itep, Marcos 
Brandão, explicou que a falha ocor-
reu no ato da atribuição de notas 
pelo Instituto AOCP, empresa res-
ponsável pela confecção e aplicação 
da prova. 

“Nós estamos aguardando a 
apuração das notas. Feito isso, ire-
mos reparar o erro cometido convo-
cando os candidatos que passaram 
de forma legitima”, disse Marcos 
Brandão.

O inquérito civil foi instaura-
do pelo promotor Vitor Emanuel 

de Medeiros Azevedo e solicita ao 
presidente do Instituto AOCP, no 
prazo de 30 dias, que se pronuncie 
sobre a cópia (física ou digital) de 
todos os documentos referentes à 
correção da prova discursiva do 
concurso do ITEP em relação aos 

cargos de perito criminal (ciências 
biológicas), perito criminal (ciên-
cias da computação), perito crimi-
nal (engenharia elétrica), perito 
criminal (farmácia bioquímica), 
perito criminal (psicologia) e perito 
médico legista. l

Inquérito civil pede que 13 exames sejam recorrigidos do último concurso

TRANSPORTE

Preço da passagem
de trem volta a custar 
R$ 0,50 em Natal

Os usuários de trem em Natal 
voltam a pagar nesta sexta-feira, 
23, tarifa de R$ 0,50, conforme 
decisão da 15ª Vara da Justiça 
Federal de Belo Horizonte. A 
informação foi confirmada pela 
Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU) Natal.

A Companhia de Trens reajustou 
para R$ 1 o valor da passagem na 
capital em maio passado com o 
argumento que era algo importante 
para manter uma continuidade da 
operação e manutenção do serviço 
prestado. l

José Aldenir / Agora RN

Valor da tarifa era de R$ 1,00
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Carlos Henrique Da Paz Portela, CPF: 904.535.144-72, 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) para Piscicultura, localizada na Fazenda São Sebastião, Rio 
do Fogo/RN.

Carlos Henrique Da Paz Portela
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

O Município de Carnaúba dos Dantas/RN, inscrito no CNPJ 08.088.254/0001-15, 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) para a Reforma da Praça Caetano 
Dantas, localizada na Rua Juvenal Lamartine, S/N, Praça Caetano Dantas – Centro – Carnaúba dos 
Dantas/RN

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Francisco de Assis da Silva, 039.169.524-04, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLI-
FICADA( LS) para fins de Loteamento, localizado na Rua Aurino Costa Barbosa S/N, Zona Urbana, 
Centro, Baraúna - RN.

Francisco de Assis da Silva
Proprietário

Pedido de Licença de Operação (L.O)

Posto Bomfim Comercio e Serviços Automotivos LTDA, CNPJ/MF: 13.781.754/0001-78, com 
sede à Av. Piloto Pereira Tim, Nº 1762 - Monte Castelo, Parnamirim/RN torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema 
a Licença de operação para a atividade de transporte de cargas perigosas / RN.

ANDREIA LAYSE ADOLFO DA SILVA  
Sócio-Diretor

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DO RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 149.717-2017-7 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos - SEARH do Poder Executivo 
do Estado do Rio Grande do Norte, através de seu Pregoeiro Oficial comunica aos interessados 
que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018/SEARH, cujo objeto é a registro de preços 
para eventual aquisição de material para composição de 60 Laboratórios “CTEM - CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATEMÁTICA” para o Ensino Médio, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para atender as 
necessidades da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC,  O edital  encontram-se 
à disposição dos interessados, no site: http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao. Data de 
abertura: 04/12/2018, às 09:00hs, HORÁRIO (Brasília/Distrito Federal). Qualquer informação 
será prestada pelos telefones: (84) 3232-2128 - 3232-2125, ou, pelo Correio Eletrônico: 
cplsearh@rn.gov.br e cplsearh@gmail.com.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018

Natal/RN, 20 de novembro   de 2018
Francisco Fernandes de Brito - Pregoeiro da SEARH.
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t o d a  a  l o j a  c o m  p r o m o c o e s  i m p e r d i v e i s !
’

’~

Pneu Barum BR2
175/70R13

169,00
R$

em ate 5x ’ 

Pneu Barum BR2
175/65R14

195,00
R$

em ate 5x ’ 

Pneu Continental CPC
175/70R13

184,00
R$

em ate 5x ’ 

Pneu Continental EP3
175/65R14

215,00
R$

em ate 5x ’ 

Pneu Barum BR2
195/55R15

225,00
R$

em ate 5x ’ 

Pneu Continental CPC
185/65R15

312,00
R$

em ate 5x ’ 

Pneu Continental CPC
195/55R16

345,00
R$

em ate 5x ’ 

Pneu Continental LX2
225/60R17

512 ,00
R$

em ate 5x ’ 

Pneu Continental EDW
215/55R17

505,00
R$

em ate 5x ’ 

Pneu Continental LX2
225/65R17

527,00
R$

em ate 5x ’ 

Pneu Continental EDW
245/70R16 LX2

522,00
R$

em ate 5x ’ 

3615.7003Av. Prudente de Morais, 3140
              Lagoa Seca

Ofertas válidas até 30/11/2018 ou enquanto durarem os estoques. Preços para pagamento à vista ou em até 5x somente nos cartões Visa e Master. *Pneus com 5 anos de 
garantia contra defeitos de fabricação, consulte certificado de garantia. Imagens meramente ilustrativas. Caso não haja explícito no encarte, a instalação não está inclusa e é 
cobrada a parte dependendo do caso. Para mais detalhes consulte um dos nossos consultores. Promoção não cumulativa com outras promoções que por ventura existam.
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PEDIDO  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

ANCHIETA & FONSECA LTDA-EPP, CNPJ 04.921.435/0001-20, estabelecida a rua José Ra-
mos, 95 Centro município de Pendências/RN, torna público que está requerendo junto ao IDEMA - 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, a LRO- LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, da atividade de Transporte de Resíduos Não Perigosos.

JONAS FONSECA JUNIOR
CPF: 337.189.704-49
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO VITÓRIA COMERCIO LTDA inscrito sobre CNPJ: 29.039.637/0001-73 torna público que 
requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDE-
MA), a Licença de Operação para um comércio varejista de combustíveis líquidos com capacidade 
de 90 m3,localizado na Rodovia BR101 KM 119, nº 05 Loteamento Recreio  Bonfim – São José de 
Mipibu - RN

JFRANCISCO BENTO VASCO
Sócio-Proprietário.

Pregoeiro Oficial

 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP- N° 025/2018
 

AVISO DE LICITAÇÃO

São Miguel do Gostoso/RN, 22 de novembro de 2018.
Antônio Marcos Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO–RN, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n°. 
025/2018 e comunica que a sessão de abertura será no dia 07 de dezembro de 2018, às 08h30, em 
sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto é a AQUISIÇÃO FUTURA DE 
FORMA PARCELADA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I. Maiores 
i n f o r m a ç õ e s  p e l o  f o n e  0 * * 8 4 - 3 2 6 3 - 4 1 8 1 .  E d i t a l  d i s p o n í v e l  n o  s i t e :  
www.saomigueldogostoso.rn.gov.br.
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sindicatodosmedicos.rn
@sinmedrn

(84) 98701 3795
Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

INFORMATIVO 
SEMANAL

Servidores municipais fazem protesto em frente à 
maternidade Divino Amor em Parnamirim

Natal

Servidores municipais da saúde 
fizeram protesto na segunda-feira 
(19) em frente a maternidade 
Divino Amor em Parnamirim/RN. 
Eles cobram do prefeito Rosano 
Taveira a implementação do 
Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS) em negociação a 
mais de três anos com a prefeitura 
da cidade. A categoria médica que 
atua no município decidiu pela 
paralisação de 24 horas nos 
atendimentos nesta segunda-feira, 
aderindo a mobilização geral em 
conjunto com o Sindicato dos 
Agentes de Saúde do RN 
(Sindas/RN), Central Sindical e 
Popular/Conlutas, Sindicato dos 
Técnicos e Tecnólogos e 

Auxiliares em Radiologia do RN 
(Sinttar/RN), Sindsaúde/RN e dos 
Agentes de Endemias de 
Parnamirim. Prefeitura e 
sindicatos se reuniram a tarde e 
definiram que o projeto será 
enviado para a Câmara Municipal 
de Vereadores no dia 28 de 
novembro. 

Até o momento a prefeitura de 

Natal não confirmou a 

implementação do Plano de 

Cargos, Carreiras e 

Vencimentos (PCCV) – 

sancionado em 2016 – para os 

médicos de Natal, mesmo após 

o comprometimento do prefeito 

Álvaro Dias com a categoria 

durante reunião no sindicato, 

no mês de agosto deste ano.

A categoria deve aguardar até 

o dia 27 de novembro,  quando 

realizam nova assembleia, para 

ter a confirmação da 

implementação no 

contracheque. Caso não se 

confirme a implementação do 

Plano, existe a possibilidade de 

greve da categoria que será 

votada durante assembleia.

>> Manifestação: O Sinmed convoca os médicos do Estado para 
participar da manifestação na Governadoria para reivindicar o 13° 
salário de 2017 e 2018, além dos pagamentos que estão em atraso, 
na manhã do dia 27/11. Já a noite, 19h, será realizada assembleia 
no Sinmed RN.

eficiência
resultados

Leroy coloca 200 produtos
com até 50% de desconto

BLACK WEEKEND

Leroy Merlin / Divulgação

Ofertas são válidas para o fim de semana, que também será marcado por 
uma série de atividades de bricolagem para mulheres e oficina de máscaras

O fim de semana será de mui-
tas ofertas e atividades na Leroy 
Merlin. Patrícia Reis, coordenado-
ra de Serviços da loja em Natal, 
explica que em torno de 200 produ-
tos terão desconto de até 50% nas 
ofertas do “Black Weekend”.

“Começa na sexta-feira, 23, 
com a Black Friday e – como o pró-
prio nome já diz, em inglês, no fim 
de semana continua com o Black 
Weekend”, detalhou Patrícia Reis.

Durante o sábado, 24, a partir 
das 13h, será realizado um curso 
de bricolagem para mulheres, com 
uma oficina de mosaicos. Às 15h 
haverá uma oficina de máscaras e 
pinturas para crianças. Para par-
ticipar, cada criança deverá trazer 
um brinquedo para doação, que 
será entregue a uma instituição 
de caridade. A data da entrega dos 

brinquedos será divulgada até o 
final da campanha. 

“Estamos esperando por vocês. 

Será um ótimo fim de semana com 
muitas ofertas”, destacou a coorde-
nadora Patrícia Reis. l

Final de semana terá, entre atrações, oficina de mosaicos (foto) e bricolagem

PENITENCIÁRIA

Alcaçuz ganhará
dois novos pavilhões
no início de 2019

A Secretaria Estadual de 
Justiça e Cidadania (Sejuc) projeta a 
finalização da obra de ampliação da 
Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia 
Floresta, para o início de 2019. A 
obra, com custo de R$ 18,2 milhões, 
vai ofertar 416 novas vagas para o 
sistema prisional potiguar.

Alcaçuz passará das atuais 620 
vagas para 1.036. Além dos dois 
novos pavilhões, a Sejuc espera 
iniciar ainda este ano as obras de 
uma ala para segurança máxima, 
com outras 144 vagas. “A expectativa 
é chegar a 92% até o final do ano 
com os dois novos pavilhões”, 
detalha Luís Mauro Albuquerque, 
atual titular da Sejuc. l

Sejuc / Reprodução

Custo da obra: R$ 18,2 milhões
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