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Não se derruba o desemprego 
por decreto e nem com 
discurso político. Só a 

vontade política também não 
resolve. Já foi o tempo em que os 
governadores iam a Brasília atrás 
de soluções para os problemas de 
seus estados e voltavam com elas.

O novo corte na taxa básica 
de juros, a Selic, de 5,50 para 
5% deve ser seguido por outro em 
dezembro, numa tendência tardia, 
embora necessária, que ganha 
um significado mais denso com a 
reforma da Previdência.

Mas não resolve os imensos 
problemas brasileiros enquanto os 
investidores não confiarem de que 
não se trata mais de um voo de 
galinha – baixo, desajeitado e breve.

É preciso que esses cortes 
históricos na taxa Selic se reflitam 
imediatamente numa maior oferta 

de crédito, a juros 
que permitam às 
pessoas pisarem 
no acelerador 
de suas vidas, 

empreendendo mais, 
com pessoas dispostas a 

comprar o que elas oferecem.
Uma maior competição 

bancária, que tanto preocupa os 
banqueiros tradicionais, que há 
décadas dominam o mercado 
brasileiro sem serem ameaçados, já 
é uma boa notícia.

A possibilidade de abrir 
uma conta pela internet e contar 
com ferramentas de inteligência 
artificial no cotidiano deve mudar a 
cara do planeta em uma proporção 
jamais vista.

Profissões antes prósperas 
cederão lugar a outras mais 
necessárias num tempo de 

transformações alucinantes.
Serão necessárias políticas 

sociais que ajudem a população 
nesse caminho, sem que o Estado 
brasileiro sufoque esse movimento, 
priorizando suas corporações sobre 
a imensa massa da população.

Taxa referencial de juro baixo 
não significa muita coisa a não ser 
que as pessoas estão deixando de 
consumir por não suportarem mais 
o custo Brasil.

Hoje, enviar uma única folha 
de papel ofício pelo Sedex de Natal 
para o estado de São Paulo custa 
quase R$ 100,00. Não é um pequeno 
volume, um livro. É uma folha de 
papel.

Esse mesmo Correios, que 
entrega boletos bancários com 
atraso, já perdeu a corrida e deve 
ser reinventado.

O Brasil precisa se reinventar.

Só vontade política não basta

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOVO AI-5 I
Após defender medidas drásticas 

- como “um novo AI-5”, o ato 
institucional mais duro do regime 
militar, que revogou direitos - para 
conter manifestações de rua como as 
que ocorrem no Chile atualmente, o 
deputado federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) pediu desculpas. O filho 
“03” do presidente Jair Bolsonaro 
falou que a possibilidade “não existe”.

NOVO AI-5 II
Ontem, a fala causou reação. 

Para o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), a 
declaração é passível de punição. 
Maia disse que sugestão do filho 
do presidente Jair Bolsonaro é 
“repugnante”. O presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), considerou “inadmissível” 
tal “afronta à Constituição”. O 
ministro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
considerou uma “impropriedade” 
o comentário. “Estão solapando a 
democracia”, reagiu.

PROPAGANDA
A Executiva 

Agência de 
Comunicação 
está fechando 
o ano de 2019 
com mais premiações de destaque 
no universo da propaganda. Com a 

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) pediu à Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa que aplique pena de “censura” ao 
deputado Coronel Azevedo (PSC) por causa de uma declara-

ção considerada ofensiva pela petista. Na quarta-feira, 30, durante 
uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, Azevedo chegou 
a dizer que Isolda ficaria “excitada” com os seus discursos. “Isso é 
quebra de decoro. Me enfrentem, tenham coragem de argumentar. 
Aguente uma mulher feminista questioná-lo. Usem argumentos. 
Não me venham com seu machismo nem ser misógino”, discursou a 
deputada, da tribuna da Assembleia, na sessão plenária de ontem. 
Coronel Azevedo, por sua vez, refutou as acusações e disse que a 
colega deputada exagerou na reação. Ele admitiu que usou o termo 
“excitada”, mas declarou que a palavra significa “agitação”, entre 
outros sinônimos. Pelas redes sociais, ele criticou a postura de Isolda. 
“Ganhar no grito é para os histéricos e fanáticos. Radicais e incompe-
tentes”, escreveu, sobre os petistas.

Excitação na Assembleia
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

direção dos publicitários Erick Gurgel 
e Odemar Neto (foto), a Executiva foi 
a agência vencedora do RN no Prêmio 
Colunistas Norte e Nordeste 2019, 
um dos mais importantes na área de 
comunicação, publicidade e marketing 
do Brasil, realizado pela Abracomp.

POLICIAIS CIVIS
O Governo do Estado apresentou 

ontem uma proposta para 
reestruturação da carreira dos 
policiais civis. A proposta considera 
os seguintes pontos: verticalização da 
carreira e diminuição do interstício de 
promoção na carreira de cinco para 

três anos, iniciando a implantação a 
partir de março de 2020. Se os policiais 
aprovarem a proposta, o governo 
deverá enviar projeto de lei para a 
Assembleia até 18 de novembro.

CONVOCAÇÃO ATENDIDA
Após receber ameaça de 

processo, o secretário estadual de 
Planejamento e Finanças, Aldemir 
Freire, foi ontem à Comissão de 
Administração da Assembleia para 
prestar esclarecimentos sobre a 
unificação dos caixas do governo. 
No próximo dia 7, ele voltará à Casa 
para mais detalhamentos.

Finalizada após um ano de investigações, uma auditoria 
da Controladoria-Geral do Estado, realizada em parceria 
com a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério Público 
Estadual, detectou irregularidades em contratos de plantões 
médicos em seis hospitais do Rio Grande do Norte.

A auditoria analisou o cumprimento da jornada de traba-
lho pelos profissionais médicos, entre efetivos, temporários e 
cooperados, para entender os motivos da recorrente “falta de 
médico” nas unidades públicas. Junto à análise da jornada de 
trabalho, se verificou também o pagamento de plantões even-
tuais e adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno.

Foram analisadas as seguintes unidades hospitalares 
ou de saúde, como mostras da extensão da rede estadual: 
Complexo Estadual de Regulação do SUS, Hospital Deoclé-
cio Marques de Lucena (Parnamirim), Hospital Santa Cata-
rina, Hospital da Polícia, Hospital Walfredo Gurgel e Núcleo 
de Demandas Judiciais.

Os problemas mais comuns constatados nas seis unida-
des foram a ausência ou fragilidade no controle de frequên-
cia, o pagamento irregular do adicional de insalubridade e 
noturno, déficit de profissionais, escalas de plantões publi-
cadas e não executadas, pagamento de plantões eventuais 
mesmo com contratação de cooperativas médicas e afasta-
mento de servidores sem explicação.

Diante da dimensão, o Hospital Walfredo Gurgel apre-
sentou outras peculiaridades, como serviços médicos defi-
citários decorrente de greves dos profissionais; ausência de 
anestesiologista, conforme escala de plantão; médicos con-
centrados em salas de repouso mesmo com fila de espera na 
sala de ortopedia; escala de execução divergente da publica-
da na especialidade de cirurgia geral; ausência de médicos 
efetivos de plantões no setor neurológico; e cargos de direção 
sem a devida nomeação para cargo em comissão.

“Diante dessas irregularidades, sugerimos, entre outras 
medidas, priorizar a implementação de sistema de contro-
le eficaz, substituir contratações de cooperativas médicas 
e plantões eventuais por profissionais concursados, imple-
mentação imediata de controle eletrônico de frequência, me-
lhor distribuição de profissionais médicos na rede de saúde 
e  revisão no sistema de plantões (quantitativo de servidores 
e normas internas da Sesap)”, apontou o controlador-geral, 
Pedro Lopes.

A assessora técnica do gabinete da Sesap, Milena Mar-
tins, apresentou, após ouvir as recomendações da Control 
e Ministério Público, propostas e ações da Sesap já em an-
damento. “O ponto eletrônico já vem sendo implantado. E 
temos trabalhado em um novo modelo de contratação de 
profissionais para procedimentos específicos com tabela re-
duzida em 20% dos valores praticados hoje via cooperativa”, 
exemplificou.

Control vê irregularidade
em plantões médicos

Saúde

Ação em parceria com Sesap e MP visou 
entender razões da recorrente “falta de médico”

Governo do RN / Divulgação

Controlador Pedro Lopes e promotora Iara Pinheiro, do MP Estadual
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A Prefeitura do Natal pediu à 
Justiça que o Governo do Estado 
seja obrigado a finalizar, em até 72 
horas, o processo administrativo 
em que é discutido o tombamento 
do prédio que abrigou o Hotel In-
ternacional dos Reis Magos, na 
Praia do Meio. O local está aban-
donado desde 1995, mas, apesar de 
os proprietários desejarem a demo-
lição, a derrubada não é permitida 
porque a gestão estadual ainda não 
terminou a discussão sobre o caso.

Em ação civil pública, o Mu-
nicípio aponta que o abandono da 
estrutura tem colocado em risco a 
saúde da população, devido à pro-
liferação de insetos no interior do 
antigo hotel. Além disso, um laudo 
aponta que a estrutura está pres-
tes a desabar, o que pode afetar 
edificações vizinhas.

A Prefeitura solicita que, caso 
a Justiça acate o pedido e o Estado 
descumpra, que o Município seja 
autorizado a expedir alvará de de-
molição do prédio.

O procurador-geral do Municí-
pio, Carlos Castim, reclama que o 
processo se arrasta no Governo do 
Estado há seis anos. “O prédio está 
em ruínas. Ultrapassamos todos os 
limites de responsabilidade, caute-
la e bom senso. Queremos expedir 
alvará de demolição, mas não o 

fazemos porque Estado tem um 
processo de tombamento aberto e 
não decide”, afirmou, durante en-
trevista coletiva nesta quinta-feira, 
31, para detalhar o teor da ação 
protocolada pela Prefeitura.

Castim cobra, na ação, que o 
Estado defina se o prédio deverá 
ser tombado definitivamente – o 
que deverá ser seguido de uma 
restauração – ou não – o que abri-
ria caminho para demolição, como 
defende a gestão municipal. “O que 
não dá é para permanecer como es-
tá. O processo está adormecido em 
alguma gaveta do Governo do Es-
tado e não podemos mais esperar”, 
comentou o procurador-geral.

A Prefeitura argumenta que o 
prédio está com a estrutura bas-
tante deteriorada e que os restos 
do hotel podem desabar a qualquer 
momento, o que coloca em risco a 
vizinhança. Também na coletiva, 
o secretário municipal de Obras 

Públicas e Infraestrutura, Tomaz 
Neto, apresentou um laudo no qual 
consta que a estrutura do antigo 
Reis Magos apresenta “colapsos 
pontuais” e que o problema só ten-
de a piorar.

Fotos mostram que componen-
tes estruturais como lajes e pilares 
estão com a armação totalmente 
enferrujada. “A edificação está com 
a vida útil estrutural comprometida 
(...) e ainda possui em sua estrutura 
de concreto armado de resistência 
incompatível com as exigências 
das normas atuais. (...) A fundação 
apresenta degradação relevante e 
requeria esforço geral em caso de 
recuperação, inviabilizando ainda 
mais essa alternativa”, aponta o do-
cumento apresentado.

Segundo Tomaz Neto, a recupe-
ração apenas da estrutura custaria 
algo em torno de R$ 10 milhões. 
Para revitalizar o hotel comple-
tamente, a despesa seria de R$ 

Carlos Castim, George Antunes e Tomaz Neto explicam por que defendem demolição

Prefeitura diz que hotel está prestes a cair
e quer resolver impasse sobre tombamento
Município quer que Justiça dê 72 horas para Estado concluir processo administrativo sobre tombamento. Antigo hotel
tem estrutura comprometida e é foco de proliferação de animais e doenças. Secretário recomenda fechar ruas adjacentes

Reis Magos

José Aldenir / Agora RN

OS PROCESSOS

JUSTIÇA FEDERAL
em maio de 2019, 1ª Turma
do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região negou tombamento

PREFEITURA DO NATAL
em agosto, Conselho Municipal 
de Cultura (deliberativo) negou 
tombamento e encerrou processo

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer não se pronunciou

UNIÃO
em agosto, Iphan rejeitou recurso 
e descartou tombamento

ç

ç

ç

40 milhões. A demolição, por sua 
vez, seria bem menos dispendiosa: 
entre R$ 750 mil e R$ 1 milhão, a 
depender do local escolhido para 
destinação dos entulhos.

Para o secretário de Obras, a 
restauração do Reis Magos é invi-
ável economicamente. Além disso, 
o prédio não tem, segundo enten-
dimento dos conselhos estadual e 
municipal de Cultura, valor artís-
tico e arquitetônico que justifique 
o tombamento. “Estrutura de con-
creto não avisa quando vai cair”, 
complementa Tomaz Neto.

Por causa do risco iminente de 
colapso da estrutura, o secretário 
de Obras disse que vai recomendar 
aos proprietários do hotel – o Gru-
po Hotéis Pernambuco – que toda 
a área seja isolada por tapumes. 
Além disso, Tomaz Neto defendeu 
que as ruas do entorno do Reis 
Magos sejam bloqueadas, exceto a 
avenida Presidente Café Filho.

Além dos problemas de estrutu-
ra, o Reis Magos também apresenta 
riscos de saúde à população, segundo 
o secretário municipal de Saúde Pú-
blica, George Antunes. “A situação 
do hotel é uma afronta ao Código Sa-
nitário de Natal. O ambiente é pro-
pício à proliferação de ratos, cobras 
e aranhas”, ressaltou o secretário, 
afirmando que, dentro do hotel, há 
restos de animais e até uma piscina 
com água parada, que opera como 
um criadouro do mosquito Aedes ae-
gypti, que é vetor de doenças como a 
dengue e a chikungunya.

E a questão é ainda mais pro-
blemática, explica George, por 
causa da estrutura precária. Por 
causa disso, o secretário avisou 
que não vai mais autorizar o envio 
de fiscais de vigilância sanitária e 
agentes de combate a endemias. A 
última inspeção aconteceu em 1º de 
outubro. “Não vou colocar mais em 
risco os meus funcionários”, disse.

O tombamento do Reis Ma-
gos é solicitado pelo Instituto dos 
Amigos do Patrimônio Histórico e 
Artístico Cultural e da Cidadania 
(Iaphacc) em quatro processos – 
três na esfera administrativa (Pre-
feitura, Estado e União) e uma na 
judicial (Justiça Federal). De todos 
os procedimentos, apenas um con-
tinua indefinido: o que tramita no 
Governo do Estado.

Atualmente, os autos do proces-
so estão na Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, aguar-
dando manifestação do titular da 
pasta, Getúlio Marques Ferreira.

A Procuradoria-Geral do Es-
tado e a Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer (Seel) dis-
seram que não foram notificadas 
do processo. O Governo do Estado 
não quis comentar.

“Situação do hotel é uma 
afronta ao Código Sanitário 
de Natal. O ambiente é 
propício à proliferação de 
ratos, cobras e aranhas”

George Antunes
secretário municipal de Saúde, ao 
defender demolição do
prédio que abrigou Reis Magos

“

Hotel Internacional dos Reis Magos foi desativado em 1995 e, 
desde então, prédio está abandonado

ç



ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

1,59
KG

R$

0,69
UNID.

R$

ALFACE 

CRESPA, LISA OU 

AMERICANA 
Unidade

TOMATE ESPECIAL Granel

OFERTAS VÁLIDAS DE 1/11/2019 A 3/11/2019OFERTAS DE DIAS03

OFERTAS VÁLIDAS DE 1/11/2019 A 3/11/2019OFERTAS DE DIAS03
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SEXTA
DO CHURRASCO

1/11

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

2/11 A 3/11

SEGUNDA
DA LIMPEZA

4/11

TERÇA
DA PADARIA

5/11

QUARTA
BÁSICA
6/11

QUINTA
DOCE
7/11

0303

4/11 7/11

Banana Pacovan
Granel

Cebola branca 
ou roxa
Granel

Cenoura
Granel

7,29
KG

R$Peito de 
frango 
congelado
A partir de

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 2L

4,99
GARRAFA

R$ 39,90
GARRAFA

R$

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Arroz 
parboilizado 
T1 Panelaço
Pacote c/ 1kg 2,29

PCT.

R$ 5,19
UNID.

R$

Amaciante Ypê
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Filé de 
peito 
congelado 
Aurora 
Unidade 
c/ 1kg

Bisteca suína 
congelada 
Aurora
Peça

Linguiça 
Fininha Seara
Pacote c/ 240g 3,49

PCT.

R$

Mortadela 
tubular de ave 
Confi ança
Peça

Lasanha Sadia
Diversos sabores, 
unidade c/ 600g

Almôndegas 
Masterboi
Bovina, 
unidade 
c/ 1kg

4,99
KG

R$ 9,39
UNID.

R$

13,89
UNID.

R$

Lanche Peperi 
Peça 7,49

KG

R$

Brócolis 
congelado Daucy
Pacote c/ 1kg

Frango a 
passarinho 
temperado 
Mauricéia
Bandeja 
c/ 500g

Ventilador NVT40 
Mondial
42 cm, 220v

8,99
PCT.

R$

3,79
BDJ.

R$ 179,90
UNID.

R$

Cobertura cremosa 
Moinho
Unidade c/ 1,5kg

8,39
UNID.

R$
Margarina 
Sofi teli Sadia
Unidade c/ 15kg72,90

UNID.

R$ 5,99
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2L

Cerveja Skol  
Embalagem 
c/ 12 latas 
c/ 350ml

1,95
LATA

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

19,90
UNID.

R$

Detergente 
em pó Invicto 
Unidade c/ 5kg

Apresuntado 
Peperi  
Peça

9,89
KG

R$

Feijão-carioca 
T1 Turquesa
Pacote c/ 1kg

4,29
PCT.

R$ Chocolate 
Bis
Unidade 
c/ 126g 3,49

UNID.

R$

12,39
UNID.

R$ 11,99
UNID.

R$

2,79
KG

R$1,99
KG

R$ Batata lavada 
especial
Granel

Batata-doce rosada
Granel

Maçã Gala
Granel

1,89
KG

R$ 1,99
KG

R$ 1,99
KG

R$

4,49
KG

R$
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TODAS AS FERRAMENTAS ELÉTRICAS

OFERTAS VÁLIDAS DE 1/11/2019 A 6/11/2019OFERTAS DE DIAS0606

1,19

NESTA 
EMBALAGEM, 

A UNIDADE 
SAI POR

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 1 de novembro de 2019 a 6 de novembro 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

10,89
GARRAFA

R$

Vinho tinto Quinta 
do Morgado
Garrafa c/ 750ml

BEBA COM MODERAÇÃO

Água mineral 
sem gás Indaiá
Garrafa c/ 500ml

Flocão de milho 
Vitamilho
Pacote c/ 500g

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

0,49
GARRAFA

R$ 0,87
PCT.

R$ 1,95
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado T2 
Emoções
Pacote c/ 1kg

2,49
PCT.

R$

Café Puro
Pacote c/ 250g 2,99

PCT.

R$

3,59
UNID.

R$

Óleo de soja 
Concórdia
Unidade c/ 900ml

4,09
PCT.

R$

Feijão-carioca T1 
Urbano
Pacote c/ 1kg

55,90
PCT.

R$

14,99
EMB.

R$

Farinha de 
trigo T1 
Predileta
Pacote c/ 25kg

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

Molho de 
tomate Primor
Unidade c/ 340g

0,99
UNID.

R$
Sardinha 
Gomes da Costa
Unidade c/ 84g 2,95

UNID.

R$

Creme de leite 
TP Nilza
Unidade c/ 200g

Catchup Etti 
Unidade c/ 380g

Limpador 
multiuso Veja 
Diversas 
fragrâncias, 
unidade 
c/ 500ml

Mostarda Etti
Unidade c/ 190g

Biscoito 
salgado Marilan 
Pacote c/ 400g

1,79
UNID.

R$

3,29
UNID.

R$

2,89
UNID.

R$

3,29
UNID.

R$ 3,59
PCT.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: O ALEITAMENTO 

MATERNO EVITA 
INFECÇÕES E ALERGIAS 

E É RECOMENDADO 
ATÉ 2 ANOS DE IDADE 

OU MAIS.

Leite em pó 
Piracanjuba 
Unidade 
c/ 200g

4,29
UNID.

R$

Achocolatado 
em pó 3 
Corações 
Chocolatto
Unidade 
c/ 700g

6,79
UNID.

R$

Fralda 
Huggies 
Supreme
Pacote 
Mega 29,90

PCT.

R$

Desinfetante 
Bak Ypê
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 5L

15,99
UNID.

R$

58,90
PCT.

R$ 69,90
PCT.

R$

Lava Roupas Tixan
Primavera, 
unidade c/ 3L

Ração 
Coby
Carne e 
cereais, 
pacote 
c/ 18kg

Ração 
Dog
Choice
Carne e 
cereais 
pacote 
c/ 15kg

79,90
UNID.

R$ 59,90
UNID.

R$

Ventilador 
Mondial NV15
30cm, 110v

Estante Modular 
Agraplast
Preta, c/ 5 
prateleiras

Tenda 
multiuso 
Bel Fix
Tamanho: 
3m x 3m 
Tamanho: 139,90

UNID.

R$ 179,90
UNID.

R$

Pneu Direction Touring
165/70R13 79T
175/70 R13 82T 
165/70R13 83T 
ou 175/70 R13 82T

Pneu Direction 
Touring
175/65R14 82T

Foto ilustrativa. 
Não acompanha roda. Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

25kg

10,99
UNID.

R$

229,90
UNID.

R$
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O vazamento da mentira do porteiro, com 
objetivo de prejudicar Jair Bolsonaro, pode 
ter sido obra do governador fluminense 

Wilson Witzel, como acredita o presidente, mas até 
fontes do Palácio do Planalto acham apressada essa 
conclusão. Lembram muitos outros suspeitos na Polícia 
Civil, no Ministério Público Estadual, na Procuradoria 
Geral da República e no Supremo Tribunal Federal, que 
tiveram acesso ao processo sob segredo de Justiça, em 
razão dos cargos que ocupam.

Quem vazou sabia que o Supremo já havia arquivado 

o pedido de abertura de inquérito, até porque a mentira 
havia sido desmascarada.

A perícia no computador do condomínio só ocorreu, 
constatando a mentira, após o pedido de inquérito ter 
sido sido enviado ao Supremo. 

A investigação da PF seguirá a linha da Advocacia 
Geral da União, identificando todos os que tiveram 
acesso ao depoimento do porteiro.

Casos sob segredo de Justiça seguem um protocolo 
rigoroso, onde quem tem acesso acaba deixando suas 
“digitais funcionais”.

Vazamento: lista de suspeitos é ainda maior

PODER SEM PUDOR

ACORDO SALVADOR
O vereador Totó Bezerra, de Teresina (PI), 

fotógrafo, certa vez recebeu em sua loja – vizinha 
a um banco – a visita do deputado João Clímaco. 
De repente chegou um eleitor e pediu dinheiro 
emprestado ao vereador. Clímaco meteu o bedelho 
para livrar o amigo do constrangimento: “Você 
está vendo o banco aqui do lado?” – perguntou ao 
eleitor – “Pois o Totó não pode emprestar dinheiro 
a você porque tem um acordo com o banco. Nem 
ele empresta dinheiro, nem o banco tira retrato.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

GENTILEZA PRESIDENCIAL
Jair Bolsonaro viajou na 

poltrona, apesar de o avião 
presidencial ter cama. “Como 
eu usaria a cama tendo ao meu 
lado o general Augusto Heleno, 
sete anos mais velho que eu? 
Cedi a cama pra ele”.

DORES DA IDADE
A gentileza do presidente 

ao general Heleno, cedendo-lhe 
a cama no avião, rendeu as 
dores que levaram o presidente 
a uma ressonância magnética, 
após desembarcar em Brasília. 
Mas está tudo bem com ele.

QUEM PRECISA DE OPOSIÇÃO?
Com a declaração estúpida 

sobre AI-5, o filho deputado 
impediu o presidente Jair 
Bolsonaro de celebrar o 
sucesso da viagem por cinco 
países, trazendo na bagagem 
investimentos bilionários para 
o Brasil.

É inacreditável como 
eles acreditam no Brasil”

Presidente Jair Bolsonaro
sobre a receptividade que 
teve nos cinco países visitados

"

Adriano Machado/Reuters

SE ERA FALTA DE PRETEXTO...
O ataque de desinteligência 

política de Eduardo Bolsonaro, 
revelando sonhos autoritários, 
acabou oferecendo o pretexto 
que black blocs e assemelhados 
procuram para tocar o terror no 
País.

RECUO DE DESAUTORIZADO

Só no final da tarde desta 
quinta (31), após tomar 
uma enquadrada do pai, 
o deputado Eduardo deu 
entrevista a José Luiz Datena, 
da Band, recuando e pedindo 
desculpas pelas palavras “mal-
interpretadas”.

APÓS 50 ANOS
O AI-5, ato que mergulhou 

o Brasil nos anos de chumbo da 
ditadura, não era o principal 
assunto do noticiário há 50 
anos. Virou “trending topic” 
número um, o assunto mais 
comentado no Twitter. Que 
vexame.

NOVA TRANSPARÊNCIA
A Controladoria-Geral 

do Distrito Federal lançou 
uma nova versão do Portal da 
Transparência para tornar mais 
fácil o acesso a informações de 
despesas, receitas, servidores do 
governo do DF etc.

Falha regimental pode acabar CPMI das Fake News 
Deve morrer antes do que se supõe, e por 

razões regimentais, a Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) que investiga 
“Fake News”, onde governistas e opositores 
quase chegam às vias de fato, na troca 
de acusações sobre a difusão de notícias 

falsas. É que houve convocações para depor 
equivocadas, fora do objeto determinado que 
originou a CPMI, e, para piorar, a questão de 
ordem com “requerimento reparativo” sobre 
o rito, acabou protocolada fora do prazo. Isso 
foi fatal.

FIM EM 4 SEMANAS
Isso é o que determinará a extinção da 

CPMI, segundo o regimento, até quatro 
semanas depois da sua instalação.

BRIGA BESTA
A ressaca da briga interna do PSL, entre 

os grupos de Bolsonaro e Luciano Bivar, 

atrapalha muito o entendimento para 
prolongar a CPMI.

VELÓRIO SERÁ MARCADO
O fim da CPMI das Fake News poderá ser 

definida na próxima semana, e é improvável 
que venha a ser retomada nos mesmos 
termos.

Apesar de a governadora Fáti-
ma Bezerra ter prometido quatro 
meses atrás que os repasses finan-
ceiros para o Hospital Infantil Va-
rela Santiago seriam retomados, 
até agora nenhuma transferência 
foi realizada para a unidade, que 
é referência no atendimento pedi-
átrico de média e alta complexida-
de no Rio Grande do Norte.

A informação é do superinten-
dente do hospital, Paulo Xavier, 
que diz que, quatro meses depois 
do fechamento do acordo, o convê-
nio sequer foi assinado. O médico 
conta que toda a documentação 
solicitada pelo governo já foi dis-
ponibilizada, mas que o processo 
tem esbarrado na burocracia.

“O processo ainda não andou. 
É preciso estarmos cobrando to-
dos os dias. O serviço público não 
é fácil, a burocracia. Este proces-
so, só para se ter uma ideia, já 
passou cinco vezes pela assessoria 
jurídica. Parece que é má vonta-
de. Mas eu espero que não, pois 
o hospital é fundamental para o 
Estado”, disse Paulo Xavier, em 
entrevista nesta quinta-feira, 31, 
ao programa Manhã Agora, da 
rádio Agora FM (97,9).

O superintendente do Varela 
Santiago explica que os repasses 
efetuados pelo Governo do Estado 
cobriam até 25% das despesas do 
hospital e que, sem esse recurso, 
cirurgias mais complexas terão de 
ser adiadas. “Com esse dinheiro, 
pagávamos luz, água e alimenta-
ção parenteral dos pacientes que 
precisam fazer grandes cirurgias. 
Estamos parando essas cirurgias 
porque estamos devendo ao pes-
soal da alimentação parenteral. 
Além disso, devemos à Cosern e à 
Caern”, contou.

Em junho, o hospital infantil 
chegou a suspender a realização 
de cirurgias por causa da falta de 
repasses financeiros por parte do 
Estado. Diante da crise, em 1º de 
julho o governo anunciou a reto-
mada do convênio – embora com 
valores reduzidos à metade, de 
R$ 2,3 milhões para R$ 1,15 mi-

lhão por ano. Só que, até agora, as 
transferências não aconteceram.

Paulo Xavier esclarece que o 
governo cumpriu apenas parte do 
acordo, com o depósito de parcelas 
que não foram pagas pelo governo 
passado e estavam atrasadas.

Em nota, a Secretaria Estadu-
al de Saúde Pública (Sesap) disse 
que a retomada do convênio – tec-
nicamente chamado de Termo de 
Fomento – está sendo debatida 
em uma comissão de trabalho 
específica, formada por represen-
tantes da pasta e do hospital. O 
grupo vem definindo, segundo 
a Sesap, “metas qualitativas e 
quantitativas” e incluindo “novas 
ações de apoio a serem inseridas 
no termo”.

“Para dar celeridade ao proces-
so, enquanto ocorrem as reuniões 
entre os membros da comissão, a 
Sesap encaminhou à Procurado-
ria Geral do Estado o Termo de 
Fomento para avaliação e dar seu 
parecer”, escreveu a pasta, sem 
estipular prazos para que essa 
análise seja concluída.

Ainda na nota, a Secretaria 
afirma que o restabelecimento 
do termo de fomento depende 
também do encerramento da aná-
lise da prestação de contas dos 
serviços prestados pelo Varela 
Santiago em 2018. Mais uma vez, 
a pasta não estipulou quando a 
avaliação vai terminar.

“Ficam alegando (que falta a 
análise da) prestação de contas, 
mas prestamos conta de tudo. 
Não temos nada atrasado. É difí-
cil trabalhar desse jeito”, conclui o 
superintendente do hospital.

O Varela Santiago, fundado 
há 102 anos, realiza cerca de 90% 
de todo o atendimento pediátri-
co de alta complexidade do Rio 
Grande do Norte. São cerca de 
350 cirurgias por mês, ou seja, 
mais de 10 por dia. O hospital faz 
desde operações básicas até cirur-
gias complexas, como a retirada 
de tumores cerebrais e complica-
ções do trato digestivo. A unidade 
é filantrópica.

Varela Santiago fica sem verba 
para pagar despesas básicas

Saúde

Segundo superintendente do hospital, Governo
do Estado não cumpriu acordo firmado em julho

Médico Paulo Xavier explica que recursos do Estado ajudam a pagar 25% do custeio

José Aldenir / Agora RN
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Câmara promove Fórum de Debates sobre o Plano Diretor de Natal

Vereadores discutem projeto que garante transparência na arrecadação de impostos

Nos meses de novembro e de-
zembro de 2019, a Câmara Mu-
nicipal de Natal promoverá um 
fórum de debates sobre o processo 
de revisão do Plano Diretor de Na-
tal com palestras temáticas sobre 
assuntos como aspectos conceitu-
ais e históricos do Plano Diretor, 
macrozoneamento da cidade, áre-
as especiais e planejamento. As 
discussões sobre o novo Plano Diretor da cidade 
acontecem nos dias 05 e 18 de novembro e 03 e 11 
de dezembro, sempre a partir das 9h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Natal. A capacitação tem 
como público-alvo os 29 vereadores da Casa e será 
conduzida pelo coordenador técnico do Plano Dire-
tor de Natal e secretário adjunto de Meio Ambiente 
e Urbanismo de Natal (Semurb), Thiago Mesquita, 
com a coordenação da Câmara Municipal através 

de Patrícia Freire Chagas, enge-
nheira civil, mestre e pós-doutora 
em engenharia Sanitária e Am-
biental. O presidente da Câmara 
Municipal de Natal, vereador 
Paulinho Freire (PSDB), desta-
cou a importância da iniciativa 
do Legislativo natalense. “Que-
remos trazer várias instituições 
e especialistas visando preparar 

ainda mais os vereadores e suas assessorias para 
debater a temática. Sabemos que só vamos conhe-
cer o Plano Diretor quando ele chegar à Câmara, 
mas a realização desse fórum vai encurtar o deba-
te. O Plano não será votado a toque de caixa, de 
maneira alguma, porque quando chegar vai ser 
amplamente debatido. Entretanto, iremos ante-
cipar os temas e preparar melhor os vereadores e 
assessores”, destacou.

Com o objetivo de garantir mais 
transparência na arrecadação dos 
tributos municipais, o plenário da 
Câmara debateu durante a Sessão 
Ordinária, o veto integral do poder 
Executivo, ao Projeto de Lei N° 
253/2018, de autoria do vereador 
Robson Carvalho (PMB) e subscrito 
pelo vereador Ney Lopes Júnior 
(PSD), que trata da apresentação 
de relatório fiscal de interesse público por parte do 
município. Segundo a matéria, a prefeitura deve garantir 
a publicidade do relatório simplificado de arrecadação 
tributária para os cidadãos natalenses. “É um Projeto 
que visa através do princípio da publicidade, garantir 
uma transparência à população da arrecadação, do 

relatório de arrecadação simplificado 
e obriga o Executivo a prestar 
contas à sociedade do que está 
sendo arrecadado. Além de nortear 
os vereadores, para que possam 
destinar emendas para onde houve 
uma necessidade maior”, explicou 
o autor do Projeto de Lei, vereador 
Robson Carvalho. Segundo o líder do 
prefeito, vereador Kleber Fernandes 

(PDT), houve o entendimento que a derrubada do veto 
não irá causar prejuízos. “Nós entendemos que não havia 
nenhum prejuízo ao poder executivo e por isso a bancada 
não fez obstáculo quanto à derrubada deste veto. Foi 
um veto consensual com a unanimidade aprovada pela 
casa”, destacou Kleber. 

DIA DO EVANGÉLICO
A Câmara Municipal de 

Natal, por proposição da 
vereadora Carla Dickson 
(Pros), realizou Sessão Solene 
pela passagem do Dia do 
Evangélico, comemorado dia 
31 de outubro. Estiveram no 
plenário da Casa pastores 
e membros de diversas 
congregações evangélicas. 
Na ocasião, instituições e 
personalidades de destaque 
do segmento religioso foram 
agraciadas com a Comenda 
Martinho Lutero pelos 
relevantes serviços prestados. 
A vereadora Carla Dickson 
destacou a presença das 
congregações e templos 
religiosos na capital potiguar. 

ALIMENTOS 
A Câmara Municipal de 

Natal debateu em Audiência 
Pública como combater o 
desperdício de alimentos na 
capital potiguar. Proposta 
pelo vereador Felipe Alves 
(MDB), a audiência contou 
com representantes de bares e 
restaurantes, supermercados, 
entidades e órgãos como 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semtas), 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) e 
Serviço Social do Comércio 
(Sesc). O propositor da 
audiência explicou que o 
debate chama a atenção para 
o problema do desperdício 
de alimentos e conhecimento 
de iniciativas que possam ser 
implementadas. 

LEI DO APRENDIZ
O Programa Jovem Aprendiz 

possibilita a inserção no mercado 
de trabalho de adolescentes e 
jovens que estejam frequentando 
a escola por meio de treinamento 
técnico, teórico e prático das 
atividades desenvolvidas em 
uma empresa. Em Natal, a Lei n° 
6.941 prevê a obrigatoriedade da 
comprovação do preenchimento 
das cotas de aprendizes e 
pessoas com deficiência pelas 
instituições que celebrem 
contratos com o Município. Para 
debater a regulamentação dessa 
lei, a Frente Parlamentar em 
defesa dos direitos da Criança 
e do Adolescente da Câmara 
Municipal de Natal realizou uma 
Audiência. Segundo a vereadora 
Júlia Arruda (PDT), autora da lei, 
a intenção é ajudar na inserção 
da juventude e pessoas com 
deficiência no mercado de 
trabalho.  

ECC
O ECC - Encontro 

de Casais com Cristo, da 
Arquidiocese de Natal, está 
comemorando seus 40 anos de 
história, e a Câmara Municipal 
de Natal realizou uma Sessão 
Solene em homenagem, 
através da proposição do 
vereador Paulinho Freire 
(PSDB), presidente da Casa. O 
ECC funciona como ponte de 
conversão e inserção dos casais 
na vida eclesial possibilitando 
um encontro com Jesus 
Cristo. No total, 14 pessoas, 
entre padres e casais foram 
homenageados.

www.cmnat.rn.gov.br

CÂMARA   AGORA

Elpídio Júnior

O Centro Universitário do Rio 
Grande do Norte (UNI-RN) anun-
ciou que foi credenciado a criar seus 
primeiros cursos para ensino à dis-
tância (EaD). O anúncio foi feito pe-
lo professor e reitor da universida-
de, Daladier Pessoa Cunha Lima, 
durante palestra de abertura do 
XIX Congresso de Iniciação Cien-
tífica (Conic), na última quinta-
-feira, 24, no Centro Universitário. 

“Agora, além de já oferecermos o 
melhor ensino de qualidade no mo-
do presencial, vamos também ofe-
recer o melhor ensino a distância. 
E não será qualquer ensino, como 
o que vemos por aí, porque teremos 
a preocupação de manter no EAD o 
mesmo ensino de qualidade que te-
mos no presencial”, enfatizou o rei-
tor. Uma portaria do Ministério da 
Educação autorizou a instituição 

a oferecer cursos à distância e cre-
denciou o UNI-RN com a nota de 
cinco estrelas. Trata-se do maior 
resultado obtido pelas faculdades. 
Além do credenciamento para po-
der ofertar cursos à distância para 
seus alunos, o UNI-RN apareceu 
em destaque recentemente no 
Ranking Universitário da Folha 
(RUF), da Folha de S. Paulo, co-
mo uma das melhores instituições 

particulares do Brasil.
De acordo com a lista da Folha, 

a UNI-RN tem hoje 3.068 alunos, 
contando, ainda, com 15 cursos. 
Como destaques do ranking, estão 
os cursos de Ciências Contábeis 
(50º lugar no Brasil todo); Direito 
(55º lugar); Fisioterapia (60º); En-
fermagem (69º lugar); Administra-
ção de empresas (99º) e Arquitetu-
ra e Urbanismo (100º colocação). Daladier Cunha Lima, reitor da UNI-RN

UNI-RN é credenciada pelo Ministério da 
Educação e anuncia criação de cursos EaD
Portaria do MEC autorizou a instituição a oferecer cursos a distância e credenciou o Centro Universitário do Rio Grande do Norte 
com a nota de cinco estrelas; anúncio foi feito pelo professor e reitor da Universidade, Daladier Pessoa da Cunha Lima, no dia 24

Educação à Distância

Divulgação / UNI-RN

Elpídio Júnior
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OFERTAS VÁLIDAS DE 1/11/2019 A 6/11/2019OFERTAS DE DIAS06OFERTAS VÁLIDAS DE 1/11/2019 A 6/11/2019OFERTAS DE DIAS06

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 1 de novembro de 2019 a 6 de novembro de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. 
Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os 
produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. 
Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das 
parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

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

Goma 
de tapioca m&k
Pacote c/ 1kg

Guardanapo 
folha dupla 
Aro
Pacote 
c/ 50 folhas 
c/ 30cm x 
29,5cm

Álcool 46° Aro
Unidade c/ 1L

Conjunto 
de cabide 
de madeira 
Aro
Embalagem 
c/ 5 
unidades

Camiseta 
básica Aro
Branca, 
diversos 
tamanhos, 
embalagem 
c/ 2 unidades

Saco 
biodegradável 
para lixo Aro
Embalagem 
c/ 60 
unidades 
p/ 15L

Ração Aro
Pacote c/ 10,1kg

Ração Clubber
Pacote c/ 15kg

Ração Clubber
Pacote c/ 25kg

Ração Aro
Pacote c/ 18kg

Caixa 
agrícola 
Aro
Tamanho: 
36x31,5, 
Cor: Preta

Saco 
biodegradável 
para lixo Aro 
Embalagem 
c/ 15 unidades 
p/ 100L

Rechaud de inox Aro 
Cuba retangular, capacidade: 8L

Rechaud de inox com alça Aro
Retangular, capacidade: 

8L c/ 2 cubas

Papel 
A4 Aro
Resma 
c/ 500 
folhas

Copo descartável Aro
Embalagem c/ 100 
unidades p/ 200ml

Sabão em barra 
glicerinado m&k
Embalagem c/ 5 
unidades c/ 200g

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

Refresco 
em pó Aro
Sabores, 
pacote c/ 300g

Massa 
instantânea m&k
Sabores, unidade 
c/ 85g

Óleo 
de algodão Aro
Unidade c/ 900ml

Café Aro
Pacote c/ 
250g

Molho de 
tomate Aro
Unidade 
c/ 340g

Azeitona 
verde Aro
Unidade 
c/ 500g

Leite de 
coco Aro
Unidade 
c/ 500ml

Farinha 
de trigo 
especial Aro
Pacote 
c/ 1kg

Farinha de 
mandioca 
branca fi na 
m&k
Pacote c/ 1kg

Suco de uva Aro
Garrafa c/ 1,5L

Avental com bolso 
frontal Oxford Aro
Diversas cores

Conjunto 
de cabide de 
veludo Aro
Embalagem 
c/ 5 unidades

Requeijão 
cremoso Aro
Unidade c/ 1,5kg

Alho picado 
sem sal Aro
Unidade c/ 2kg

Jerked beef 
dianteiro Aro
Pacote c/ 1kg

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

6,45
PCT.

R$

4,99
PCT.

R$

4,99
UNID.

R$ 2,79
EMB.

R$

3,79
EMB.

R$0,95
UNID.

R$

2,99
PCT.

R$

0,69
UNID.

R$ 3,39
UNID.

R$

3,59
PCT.

R$ 0,99
UNID.

R$ 7,99
UNID.

R$ 6,49
UNID.

R$

2,49
PCT.

R$ 2,99
PCT.

R$

12,89
UNID.

R$ 24,90
PCT.

R$

16,99
EMB.

R$

28,90
UNID.

R$ 11,99
GARRAFA

R$

23,90
UNID.

R$ 11,89
EMB.

R$

18,89
EMB.

R$ 35,90
EMB.

R$

15,99
EMB.

R$

51,90
PCT.

R$ 46,90
PCT.

R$

27,90
UNID.

R$22,90
EMB.

R$

72,90
PCT.

R$16,99
RESMA

R$ 72,90
PCT.

R$259,90
UNID.

R$ 279,90
UNID.

R$
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OFERTAS VÁLIDAS DE 1/11/2019 A 6/11/2019OFERTAS DE DIAS06OFERTAS VÁLIDAS DE 1/11/2019 A 6/11/2019OFERTAS DE DIAS06

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 1 de novembro de 2019 a 6 de novembro de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. 
Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os 
produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. 
Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das 
parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.
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Atacadão
Autosserviço de excelência no Estado

Situada às margens da rodovia BR-101, 
no bairro de Nova Esperança, nova loja iniciou 
as atividades empregando 470 pessoas, entre 
contratos de trabalho diretos e indiretos

Fotos: José Aldenir / Agora RN

O Atacadão inaugurou nesta 
quinta-feira, 31, a terceira unidade 
no Rio Grande do Norte. A nova 
loja de autosserviço, instalada no 
município de Parnamirim, na re-
gião metropolitana de Natal, teve 
investimento de R$ 40 milhões.

Situada às margens da rodovia 
BR-101, no bairro de Nova Espe-
rança, a estrutura já iniciou as ati-
vidades empregando 470 pessoas, 
entre contratos de trabalho diretos 
e indiretos.

O Atacadão Parnamirim con-
ta com 26 posições de check-outs, 
estacionamento para 407 vagas, e 
logo nas primeiras horas de inau-
guração estava lotado. Pessoas de 
vários bairros da cidade, além de 
municípios próximos, aproveita-
ram para conhecer a loja e fazer as 
compras do mês.

O comerciante Severino Ramos, 
56 anos, que saiu do município 
de Tibau do Sul, a 70 quilômetros 
dali, foi um dos que aproveitaram 
a inauguração. “Quando soube da 
abertura da loja, eu decidi que viria 
adquirir produtos para a minha ca-
sa. Aqui é muito barato e tem uma 
grande oferta”, destacou.

A marca Atacadão, pertencen-
te ao Grupo Carrefour no Brasil, 

é uma das pioneiras do segmento 
“Atacarejo”, que atende tanto o 
consumidor final (varejo) quanto 
a pessoa jurídica (atacado) – como 
bares, restaurantes e mercadinhos.

Para facilitar a vida do consu-
midor, o Atacadão oferece opções 
de produtos que podem ser adqui-
ridos em embalagens de diversos 
tamanhos, fechadas e fracionadas.

A unidade tem largos corre-
dores com produtos de mercearia, 
bebidas, cuidados pessoais, artigos 
de limpeza, frios e laticínios. Há 
área de hortifrutigranjeiros, com 
alimentos frescos e de qualidade. A 
loja também tem espaço para pro-
dutos para casa, carro, animais de 
estimação e itens para festa.

“Eu gostei muito da oferta de 
produtos, pois onde eu moro, no 
bairro de Santos Reis (Parnami-
rim), nós não temos muitas opções. 
Minha família tinha que se deslo-
car até Natal para fazer compras 
de maior porte. Agora, posso fazer 
tudo isso perto de casa”, avalia a 
dona de casa Josefa Emídio de Li-
ma, de 56 anos.

Com a abertura da nova loja, 
a rede Atacadão atingiu a marca 
de 181 unidades de autosserviço 
no Brasil, distribuídas por todos 

Parnamirim volta a atrair 
investimentos, diz Taveira

O prefeito de Parnamirim, 
Rosano Taveira, comemorou 
a abertura da nova unidade 
ao Atacadão no município. 
Segundo ele, a cidade 
voltou a receber grandes 
empreendimentos, o que 
permite a expansão do 
emprego e o aumento na 
arrecadação de impostos. “A 
chegado Atacadão significa o 
desembarque de emprego e 
renda. Somente aqui são 400 
empregos diretos”, ressalta o 
prefeito.

De acordo com o Rosano 
Taveira, a prefeitura 
municipal está reforçando as 
ações públicas para garantir 
maior segurança jurídica aos 
empreendedores. “Temos 
um programa de incentivos 
fiscais que permitiu a chegada 
de grandes investimentos. 

O início das atividades do 
Atacadão mostra que estas 
políticas estão dando certo”, 
definiu.

Em 2018, a prefeitura 
de Parnamirim concedeu a 
isenção total do pagamento do 
Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana 
(IPTU), por um período 
de cinco anos, para as 
empresas que se instalarem 
no município. Também 
foi concedida a redução de 
40% sobre o ITIV incidente 
sobre a aquisição de imóvel 
destinado à implantação de 
empreendimentos. Além disso, 
a prefeitura reduziu em até 
60% sobre o ISQN, que incide 
sobre a mão-de-obra das 
plantas industriais, bem como 
reformas e demolições a elas 
ligadas.

os estados. A marca tem outras 
duas lojas instaladas em Natal: a 
primeira fica localizada no bairro 
de Pitimbu, na zona Sul de Natal; 
a outra fica no bairro Potengi, na 
região Norte da capital potiguar.

“O Rio Grande do Norte é estra-
tégico para o Atacadão. Nós temos 
uma atuação muito forte em Natal, 
com duas grandes lojas, e estamos 
inaugurando a terceira, com uma 
estrutura maravilhosa de ataca-
do”, aponta Roberto Müssnich, 
CEO do Atacadão, que participou 
da inauguração da nova loja em 
território potiguar.

Em 2019, o Atacadão já inves-
tiu R$ 2 bilhões no crescimento da 
marca. A expectativa é de fechar 
o ano com outras 20 lojas em todo 
o Brasil. A marca já tem mais de 
58 anos de atuação no segmento de 
varejo e atacado no país. “Com isso, 
nós estaremos presentes em 100% 
dos estados brasileiros”, destaca 
Roberto Müssnich.

Para 2020, a expectativa é de 
abrir 20 novas unidades em todo o 
país. Segundo o CEO do Atacadão, 
o Rio Grande do Norte poderá rece-
ber uma destas novas lojas, mas o 
planejamento de expansão é man-
tido em segredo.

Entrevista Roberto Müssnich
CEO DO ATACADÃO

Qual o investimento feito 
nesta nova unidade no municí-
pio de Parnamirim?

Temos um investimento alto 
nesta unidade, pois há também 
a estrutura de depósito do ata-
cado. O valor é de mais de R$ 40 
milhões. Estamos colocando em 
funcionamento, em 2019, um total 
de 20 novas lojas no Brasil inteiro. 
Hoje, nós estamos em 100% dos es-
tados brasileiros. O investimento 
total é de mais de R$ 2 bilhões.

 Como o Atacadão vê o mer-

cado da região Nordeste?
O Atacadão sempre focou mui-

to no Nordeste. No entanto, vale 
registrar, temos uma função social, 
que é a de dar condições comprem 
produtos de excelente qualidade 
por preço acessível. Nós transferi-
mos parte da nossa eficiência aos 
preços e, com isso, também damos 
condições aos pequenos comercian-
tes – que são os nossos clientes alvo 
– comprem e revendam a um preço 
justo. O Nordeste é extremamente 
rico, mas carente. Rompemos esta 

fronteira há 20 anos. Quando nos 
instalamos num local, eu costumo 
dizer que viramos ‘minhoca’, pas-
samos a ser da terra.

Ainda há espaço para a ex-
pansão do modelo “atacarejo” 
em todo o país? 

O atacarejo é o modelo da mo-
da. O Atacadão é pioneiro neste 
segmento – somos os inventores 
deste modelo –, temos mais de 50 
mil funcionários, mas trabalha-
mos para aprender todos os dias. É 
um segmento que não só vende a 

imagem de preço baixo, mas que, 
de fato, vende a preço baixo. Com 
relação a concorrência, o problema 
é que é muito difícil copiar nos-
sa alma. Temos mais de 58 anos 
de mercado. Ainda acreditamos 
que ainda há muito espaço para 
crescer. Avaliamos que há muitos 
municípios para expandirmos, in-
clusive no Rio Grande do Norte, e 
já estamos de olho nisso. Novos in-
vestimos serão feitos por aqui [no 
Rio Grande do Norte.

Pode detalhar como será o 

planejamento para 2020?
Temos a perspectiva de inaugu-

rar 20 lojas em todo o Brasil. Parte 
delas serão instaladas no Nordes-
te, com certeza. Para o Rio Grande 
do Norte, nós já temos números e 
perspectivas, mas não podemos 
revelar estas informações. Temos 
um problema que o nosso pátio 
de crescimento é o país, enquanto 
alguns dos nossos concorrentes são 
apenas regionais. No entanto, nós 
também servimos a concorrência, 
pois também vendemos para eles.

R$ 40 mi 470 181foi o investimento feito
na nova loja potiguar

empregos  (entre diretos e indiretos)
foram gerados com o Atacadão Parnamirim

é a quantidade geral de unidades do 
Atacadão distribuídas em todo o Brasil
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Adriano Capobianco destacou a felicidade do grupo Partage em ampliar estrutura no RN

Partage Norte Shopping

Antes da hora, grupo entrega a primeira fase da expansão do
shopping na zona Norte de Natal; serviço estará concluído em 
2022 e custará R$ 185 milhões aos cofres da empresa administradora

Partage Norte Shopping

Com bastante antecedência 
em relação ao cronograma inicial, 
o Partage Norte Shopping inaugu-
rou nesta quinta-feira, 31, com a 
presença da governadora Fátima 
Bezerra e do diretor comercial 
para o Norte e Nordeste do grupo, 
Adriano Capobianco, a primeira 
das três fases da grande expansão, 
prevista para ser concluída em 
2022, num investimento estimado 
em R$ 185 milhões.

De um simples anexo do 
Carrefour quando foi aberto ao 
público em 2007, até ser adqui-
rido integralmente pelo Partage 
cinco anos depois, o shopping re-
ferência da Zona Norte passou a 
atrair as mais importantes redes 
nacionais e de varejistas locais e 
regionais.

Num breve pronunciamento 
para convidados, Adriano Capo-
bianco explicou que a fase entre-
gue quinta-feira é quase simbólica 
perto do que a estrutura receberá 
quando a terceira fase estiver con-
cluída em 2022.

A governadora Fátima Bezer-
ra também falou. Comemorou a 
chegada da primeira fase de am-
pliação do Partage ao afirmar que 
a Zona Norte já fazia por merecer 
um empreendimento desse porte. 
“Não se trata de uma região qual-
quer da cidade e com a retomada 
do Pró-Transporte, a região cres-
cerá ainda mais de importância”, 
afirmou.

Fátima adiantou que uma 
nova estrutura do Sine - Sistema 
Nacional de Emprego – também 
está nos planos da expansão do 
Partage na zona Norte.

Com design assinado pelo es-
critório do arquiteto Dominguez 
Feliz, de São Paulo, o plano é 
expandir para mais 39 mil m² de 
ABL (Área Bruta Locável), pre-
vendo retrofit, nova sinalização, 
iluminação, mobiliário, novas áre-
as de estacionamento e novo espa-
ço de gastronomia, tudo de acordo 
com as mais modernas tendências 
em shopping.

cresce na ZN
“Quando tudo estiver termina-

do, teremos um shopping inteira-
mente construído dentro dos mes-
mos padrões de qualquer outro do 
País”, assegurou Capobianco.

Após a conclusão, o Partage 
Norte Shopping Natal, pratica-
mente, duplicará sua área des-
tinada à locação, passando de 28 
mil m² para mais de 45 mil m², 
com um acréscimo de mais de 116 
lojas, sendo 4 novas âncoras, três 
megalojas, dois restaurantes e 10 
fast foods.

A partir do ano que vem, as 
obras contemplarão melhorias in-
ternas, bem como a ampliação da 
praça de alimentação, a constru-
ção do deck parking e mais lojas.

Para facilitar o acesso dos mo-
radores da Zona Norte - região que 
mais cresce em Natal e cujo nú-
mero de habitantes já é superior 
à de Mossoró, a segunda maior 
cidade do estado - o shopping terá 
serviços bancários, e desde ontem 
já conta uma agência do Sistema 
de Cooperativas de Crédito do 
Brasil (Sicoob), com inauguração 
oficial está prevista para o dia 8 
de novembro, e uma agência do 
Bradesco.

Ainda nessa primeira etapa 
de inaugurações, o Partage Norte 
Shopping abre o seu mix de op-
ções para as clínicas, vacinação 
pediátrica e laboratório completo 
de análises clínicas. E, mais uma 
novidade anunciada por Capo-
bianco, será a presença de colégio 
e faculdade, na terceira fase da 
expansão, numa grande área de 6 
mil m².

“Não queremos apenas um 
grande shopping para os morado-
res da zona Norte, mas um grande 
centro multiuso, com tudo que as 
pessoas precisam, de cinemas, 
academia, bares, restaurantes e, 
claro, um comércio diversificado”, 
acrescenta.

O Norte Shopping, como é 
popularmente conhecido, chegou 
para suprir uma lacuna na ZN de 
Natal e tem cumprido isso.

Quando tudo estiver pronto, 
teremos um shopping 
inteiramente construído 
dentro dos mesmos padrões 
de qualquer outro do País”

Não se trata de 
uma região qualquer da 
cidade e, com a retomada 
do Pró-Transporte, a Zona 
Norte precisava de um 
empreedimento deste porte”

Adriano Capobianco

Fátima Bezerra

Diretor comercial para o Norte e 
Nordeste do grupo Partage

Governadora do Rio Grande do 
Norte durante evento no Partage

“

“
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BAIXE JÁ O APP
MEU NATALCARD

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

Em breve, disponível para o Cartão Passe Fácil.

SOLICITAÇÃO
DE 1ª E 2ª VIA

LOCALIZAÇÃO DE
PONTOS DE RECARGA

RECARGA DESCONTOS
EXCLUSIVOS (84) 99129-8966

@natalcard



SEXTA-FEIRA, 01.11.2019 Cidades 13

contato@arketipo.arq.br

Ana Luize
ARQUITETANDO

BIM NA PRÁTICA
Aconteceu nos dias 29 e 30 

de outubro, o Seminário Inter-
nacioal “O BIM NA PRÁTI-
CA” , experiências aplicadas à 
Arquitetura e Construção.

A plataforma BIM (Buil-
ding Informacion Modeling), 
vem sendo adotada na área 
da construção civil para tornar 
a arte de projetar ainda mais 
eficiente e ágil, além de contri-
buir para o gerenciamento de 
obras, as tornando mais enxu-
tas.  O seminário foi organiza-
do pelo CBIM (Câmara brasi-
leira de BIM) que tem na sua 
presidência a multifacetada e 
competente Rani de Moraes.

PARTY!!!
Dia 11 de novembro será 

dia de comemorar a MOVELA-
RIA pelos seus 13 aninhos!!!

À frente da produção de 
mais uma grande festa, está 
o mago da criatividade Chrys-
tian de Saboia. 

A música será por conta 
Melly e Banda.

Alguém tem dúvida que 
será um festão???

AUSTRALIANOS
QUE ADORAMOS! 

Na noite de 
ontem, a Ade-
ga São Cristó-
vão, pioneira 
na cidade em 
vinhos Austra-
lianos, trouxe 
a sommelier “portiguar-inter-
nacional” Priscila Hennekam 
para  apresentar um leque 
de suas melhores escolhas 
trazidas diretamente das vi-
nícolas Australianas. Vinhos 
como o Treenbridges Shiraz, 
Treenbridges durif, Tatachila 
Partners Cabernet Shiraz, Pa-
thwork Shiraz entre outros, fo-
ram as estrelas da noite.  Sem 
falar na harmonização, com 
os melhores frios aperitivos e 
muito conhecimento. TOP!!!

A Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte (Codern) vai 
contratar uma empresa para ins-
pecionar a composição do Terminal 
Salineiro de Areia Branca. A ex-
pectativa é de que seja emitido um 
laudo sobre a integridade do equi-
pamento. Parte do terminal, que 
foi reformado em 2009 por mais de 
R$ 220 milhões, apresenta graves 
falhas estruturais, o que resultou 
em interdição de uma parte da 
área de estocagem de sal.

A portaria que deflagra o pro-
cesso licitatório, publicado nesta 
quinta-feira, 31, no Diário Oficial 
União (DOU), delimita o dia 26 de 
novembro como o prazo final para 
a entrega de propostas. O contrato 
será feito por meio do regime de 
empreitada por preço global.  Ain-
da de acordo com o texto da por-
taria, a Codern quer o diagnóstico 
da estrutura do terminal salineiro, 

bem como avaliar o estado de con-
servação de proteção catódica, que 
é o controle da corrosão da superfí-
cie metálica.  

A edição do jornal Agora RN 
desta quinta-feira, 31, mostrou 
que a Codern ingressou com uma 

ação na Justiça Federal para co-
brar de um grupo de empresas o 
ressarcimento por reparos a serem 
executados no Terminal Salineiro 
de Areia Branca. A instituição se 
queixa de obras mal executadas no 
local, apesar do contrato assinado 

a custo superior a R$ 220 milhões, 
verba oriunda do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), 
marca dos governos petistas.

A obra foi executada durante 
o governo da presidente Dilma 
Rousseff, sendo iniciada em 2009 e 
concluída em 2012. Segundo o de-
putado federal Girão (PSL-RN), já 
no ano seguinte a parte ampliada 
começou a apresentar problemas 
estruturais. Foram realizadas en-
tão, pelos construtores, obras para 
sanar os problemas, mas elas não 
foram eficazes, já que retornaram 
em 2016, com a infiltração de água 
na parte ampliada, que deixou de 
ser utilizada.

O Terminal Salineiro de Areia 
Branca foi inaugurado em 1º de 
março de 1974, com capacidade de 
estocar 100 mil toneladas de sal. 
Em 2009, foram iniciadas obras de 
ampliação para 150 mil toneladas. 

Porto-Ilha, como é conhecido, tem capacidade para estocar 150 mil toneladas de sal

Codern vai contratar empresa para 
analisar estrutura de Terminal Salineiro
Companhia Docas do Rio Grande do Norte quer o diagnóstico da estrutura do terminal, além de 
também avaliar o estado de conservação de proteção catódica (controle da corrosão dos metais)

Areia Branca

Divulgação / Codern
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Nos meses de novem-
bro e dezembro de 2019, 
a Câmara Municipal de 
Natal promoverá um fó-
rum de debates sobre o 
processo de revisão do Pla-
no Diretor de Natal com 
palestras temáticas sobre 
assuntos como aspectos 
conceituais e históricos do 
Plano Diretor, macrozone-
amento da cidade, áreas 
especiais e planejamento.

As discussões sobre o 
novo Plano Diretor da ci-
dade acontecem nos dias 
05 e 18 de novembro e 03 
e 11 de dezembro, sempre 
a partir das 9h, no Plená-
rio da Câmara Municipal 
de Natal. 

A capacitação tem 
como público-alvo os 29 
vereadores da Casa e será 
conduzida pelo coordena-
dor técnico do Plano Dire-
tor de Natal e secretário 
adjunto de Meio Ambien-
te e Urbanismo de Natal 
(Semurb), Thiago Mes-
quita, com a coordenação 
da Câmara Municipal 
através de Patrícia Freire 
Chagas, engenheira civil, 
mestre e pós-doutora em 
engenharia Sanitária e 
Ambiental. 

O Fórum irá contar 
com a participação de re-
presentantes do MP/RN, 
UFRN, Idema, OAB/RN, 
CREA, CAU, Sinduscon, 
Amarn, Semurb e a socie-
dade civil, que vão partici-
par dos debates na CMN.

O presidente da Câ-
mara de Natal, vereador 
Paulinho Freire (PSDB), 
destacou a importância 
da iniciativa do Legislati-
vo natalense. “Queremos 
trazer várias instituições e 
especialistas visando pre-
parar ainda mais os vere-
adores e suas assessorias 
para debater a temática. 
Assim, os vereadores vão 
estar mais preparados pa-
ra votar”, disse. 

Câmara promove 
Fórum de Debates 
sobre o Plano 
Diretor de Natal

Discussões

Plenário Érico Hackradt, na CMN

Elpídio Júnior / CMN

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.505.311/0003-28 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Reno-
vação da Licença de Operação Nº 2013-069077/TEC/LO-0618 para o transporte de carga perigosa 
(óleo diesel) a ser transportado no estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua Cícero 
Varela, município de João Câmara.

José Inácio Cortez Bezerra
Diretor Superintendente

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

Eolicabras S/A, 12.985.229/0001-01, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a AE (Autorização Especial) para Armazenamentos 
Temporários Eólicabras , localizada na Fazenda Boca do Campo, zona rural do município de Pedra 
Grande/RN.

EÓLICABRAS S/A
Carlos Eduardo N Z Marissael Campos 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA-LP

SALINA COSTA BRANCA 4 ALIMENTOS DO MAR, CNPJ: 11.668.988/0001-13, com endereço na 
Rod. Br. 304-KM 26, Distrito Industrial, Mossoró RN, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia LP para Produção de Sal 
Marinho, instalado em uma área total de 651,12 ha.

Responsável Legal: Davi Alves

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA-LP

SALINA COSTA BRANCA 3 ALIMENTOS DO MAR, CNPJ: 11.668.988/0001-13, com endereço na 
Rod. Br. 304-KM 26, Distrito Industrial, Mossoró RN, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia LP para Produção de Sal 
Marinho, instalado em uma área total de 665,81 ha.

Responsável Legal: Davi Alves

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Francisco Allan de Macedo, 054.498.894-96, torna público que solicitou ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente-IDEMA o pedido de Licença Simplificada, 
em favor de um empreendimento para cultivo de camarão, localizada no Sítio Pau D’Arco, 
Mossoró-RN.

Francisco Allan de Macedo – Sócio

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO
 

JOSÉ BONIFACIO TEIXEIRA, CPF N. 126.994.544-00, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença de Operação-RLO para a Atividade de Carcinicultura, localizada na Fazenda São Luiz, S/N, 
Zona Urbana, Guamaré/RN.

 
José Bonifácio Teixeira

Sócio-Diretor

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS
DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCON/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSO-
RAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR-
TE - SESCON/RN, com sede e localização à Rua Romualdo Galvão,470, B. Vermelho, Natal/RN, con-
voca associados e todo corpo diretivo do Sescon/RN, para Assembleia Geral Ordinária para fins de:
 Aprovação de proposta para orçamento do exercício 2020.
 A realizar-se em sua sede, no dia 19 de novembro de 2019 às 08h00. 

Max Rocha de Medeiros - Presidente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO, CNPJ 27.184.936/0004-19, torna-se 
público que recebeu do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação da Licença de Operação nº 2013-062836/TEC/RLO-1344, com prazo de validade até 21 
de outubro de 2025, em favor do empreendimento Extração Mineral de Calcário em uma área de 
1,50 hectares, volume 5.000m3/mês, localizada na Panela do Amaro – Zona Rural – Mossoró/RN

João Marques Neto
Gerente Geral

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Enilson Fernandes de Castro, 020.171.214-87, torna público que solicitou ao Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente-IDEMA o pedido de Licença simplificada de Instalação 
e Operação, em favor de um empreendimento para cultivo de camarão, localizada no Sítio Pau 
D’arco, Mossoró-RN.

Enilson Fernandes de Castro – Sócio

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

MOSSORÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA,  CNPJ nº. 
09.403.980/0001-48 torna público que recebeu ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de  Simplificada – LS, com prazo 
de validade até 16 de janeiro de 2025, em favor do empreendimento de Industria no ramo de 
fabricação de embalagens plásticas. Localizado na Rua Luiz Colombo Ferreira Pinto Neto, nº 01 
Santa Julia, Mossoró/RN.

JOSÉ PEREIRA DA SILVA
Sócio Proprietario

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

SÃO PAULO AGRO COMERCIAL LTDA,  CNPJ nº. 08.188.200/0001-21 torna público que rece-
beu junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença de  Operação – LO de numero 2019-137396/TEC/LO-0208, com prazo de vali-
dade até 18/10/2025 em favor da atividade de Armazenamento e Comercialização Agroquímicos. 
Localizado na Rua Leonardo Teixeira, nª 133,  Bairro Aeroporto, no Município de Mossoró/RN. 

João Maria Leandro
Sócio Administrador 

Sócio Gerente

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – AESCON/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE - AESCON/RN, com sede e localização à Rua Romualdo Galvão, 470, 
Barro Vermelho - Natal/RN, convoca todos seus associados e corpo diretivo, para Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 19 de novembro de 2019, para fins de:
 Aprovação de proposta para orçamento do exercício 2020;
 A assembleia será instalada em primeira convocação, às 08h00 e, em segunda convoca-
ção, às 08h30mim. 

  

 Max Rocha de Medeiros -   Presidente

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião Extraordinário.
Solicitantes: a Sra. MÁRCIA BEZERRA NORMANDE, brasileira, casada, cenógrafa, portadora do Passa-
porte n° FT909106, inscrita no CPF/MF sob o n° 785.676.887-87, residente e domiciliado na Rua Des-
portista Humberto Guimarães, 480/403, Ponta Verde, CEP: 57.035.030, Maceió, Alagoas, e, seu esposo, 
CHARLES WILLIAM FAIRBAIRN, britânico, casado, empresário, portador do Passaporte n°542447490, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 015.076.684-06, residente e domiciliado na Rua Desportista Humberto Gui-
marães, 480/403, Ponta Verde, CEP: 57.035.030, Maceió, Alagoas, que vem através de seu advogado, Dr. 
Wellington de Macêdo Virgínio, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 2.432, com escritório 
profissional na Rua Coronel Norton Chaves, 209, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59075-200.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Borboletas, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 3.078,88m² (três mil, setenta e oito metros e oitenta e oito decímetros qua-
drados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 
1.0101.035.04.0075.0000.2 e sequencial número 1.005779.0, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descri-
ção do perímetro:- Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: Sirgas 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: 
N= 9.310.537,07 e E= 273.940,29, seguindo com distancia de 28,26m e azimute de 224°37’27’’ chega-se 
ao vértice V2, seguindo com distancia de 3,87m e azimute de 207°45’33’’ chega-se ao vértice V3, seguindo 
com distancia de 12,00 e azimute de 207°45’33’’ chega-se ao vértice V4; confrontando nesses trechos com 
a Rua das Borboletas. Seguindo com distancia de 26,06m e azimute de 312°18’42’’, chega-se ao vértice V5; 
seguindo com distancia de 17,25m e azimute de 207°46’07’’, chega-se ao vértice V6; confrontando nesses 
trechos com Franciscus Joannes Réus. Seguindo com distancia de 16,07m e azimute de 207°46’07’’, che-
ga-se ao vértice V7, confrontando nesse trecho com Monica Moreira. Seguindo com distancia de 25,61m e 
azimute de 328°09’11’’, chega-se ao vértice V8, seguindo com distancia de 17,00m e azimute de 329°36’57’’, 
chega-se ao vértice V9; confrontando nesse trecho com Palmira Castelo da Silva Lyra. Seguindo com dis-
tancia de 10,70m e azimute de 51°47’41’’, chega-se ao vértice V10, seguindo com distancia de 25,00m e 
azimute de 47°32’32’’, chega-se ao vértice V11, seguindo com distancia de 25,23m e azimute de 44°28’36’’, 
chega-se ao vértice V12; confrontando nesses trechos com Lenira Castelo da Silva. Seguindo com distancia 
de 22,28m e azimute de 128°45’54’’, chega-se ao vértice V13, seguindo com distancia de 28,54m e azimute 
de 128°45’54’’, chega-se ao vértice inicial, V1, confrontando nestes trechos com Valdira Castelo da Silva, 
totalizando uma área de 3.078,88m² e um perímetro de 257,89m.  Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 600.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cien-
tes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não 
havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido 
de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado 
artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com 
o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele exis-
tentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula 
do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de 
domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência 
de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 01.11.2019

Pregoeiro

PROCESSO Nº. 702.020/2019.

Abrahão Allan Mirada da Silva

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019

O Pregoeiro Substituto da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 
043/2019, com o objetivo de Registro de preços para futura e eventual aquisição de plantas 
ornamentais e insumos de jardinagem para serem plantados e utilizados nas praças 
públicas e canteiros para melhorar a arborização urbana no município, de acordo com as 
informações constantes no anexo I – termo de referência deste edital. Os envelopes relativos à 
Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até as 09:00 horas do dia 14 de 
Novembro de 2019, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, Rua 
Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Edital disponível na página 
www.serracaiada.rn.gov.br,  e esclarecimentos serão prestados pelo e-mai l : 
cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

Serra Caiada/RN, Em 31 de Outubro de 2019.
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

HORÓSCOPO

Pode surgir uma promoção, aumento 
ou emprego novo. O romance 
ganhará destaque e sair da rotina 
será a melhor maneira de reforçar os 
laços com quem ama ou fisgar um 
novo amor. 

Se está em busca de emprego, 
preste atenção ao conselho de um 
parente. Habilidade de comunicação 
em alta, o que pode ser uma 
vantagem no trabalho. Os laços com 
o par se tornam mais estáveis. 

Trabalhar em equipe ajudará a atingir 
seus objetivos profissionais. Sua 
habilidade para aprender coisas 
novas e sair da rotina estarão em 
alta. Explore seu lado sensual para 
fisgar quem deseja. 

Nesta sexta, podem surgir boas 
oportunidades de encher o bolso. 
É hora de definir novos objetivos 
financeiros e até iniciar uma poupança. 
Será mais fácil esclarecer qualquer mal-
entendido com quem ama.

O trabalho pode passar por algumas 
mudanças hoje, mas tudo indica que 
serão positivas. A vida amorosa conta 
com as bênçãos de Vênus e tudo deve 
correr às mil maravilhas.

No trabalho, vale a pena redobrar a atenção 
e ouvir seu sexto sentido. Poderá dar 
conta das tarefas agindo pelos bastidores. 
Esbanjando carisma, você tem tudo para 
fazer sucesso na conquista. 

Vale a pena dedicar uma atenção extra 
à saúde -- cuidados simples podem até 
se refletir na aparência. Poderá também 
se divertir com amigos. Paquera iniciada 
agora tem boas chances de se firmar. 

No trabalho, será mais fácil lidar com tarefas 
que exigem contato com colegas ou com o 
público. Astral favorável para rever sonhos. 
Você conta com mais coragem e charme 
para se aproximar de quem deseja. 

Bom momento para traçar planos 
ambiciosos para a carreira. Com a 
entrada de Vênus em seu paraíso 
astral, tanto a conquista quanto a 
vida conjugal ganham uma dose 
extra de romantismo. 

Mantenha segredo sobre as suas 
ambições se quiser chegar mais 
longe e afastar as pessoas invejosas. 
Lembranças de um amor antigo podem 
balançar seu coração se está só. 

Você conta com raciocínio rápido, 
boas ideias e muita lábia para 
convencer clientes ou colegas na 
vida profissional. Se está só, pode 
se apaixonar por alguém à primeira 
vista! 

Lado ambicioso ganha destaque 
e você poderá correr atrás das 
suas metas, principalmente as 
profissionais Alguém da turma pode 
ter um papel importante na paquera 
se busca um novo amor. 

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

Camilo e Chiclete se enfrentam, e o ex-justiceiro decide deixar a festa. Todos comemoram o encontro 
de família. Rock e Joana ficam juntos. Jô planeja pedir ajuda a Chiclete. Camilo decide prender Vivi no 
quarto novamente e repreende o comportamento de Berta. Yohana monitora Téo. Evelina garante a Jô 
que Chiclete a levará para Rio Vermelho. Kim trai Paixão com Márcio. Sílvia pede que a coordenadora 
não expulse Merlin da escola. Britney discute com Abel. Maria da Paz vai ao encontro de Fabiana e 
faz uma proposta. Téo é transferido para um quarto. 

A DONA DO PEDAÇO

Lola reclama de seu casamento para Maria. Júlio vai com Almeida ao cabaré. João 
mente para Inês sobre as cartas para Afonso. Júlio sente-se mal no cabaré e Marion o 
ajuda. Zeca faz uma serenata para Olga. Virgulino se oferece para encontrar o telefone 
de João. Inês escreve mais uma carta para Afonso e Carlos. Lola e Clotilde ajudam Olga 
a se arrumar para o casamento. Shirley descobre que João esconde as cartas que Inês 
escreveu para Afonso.

ÉRAMOS SEIS

Todos ficam apavorados com o acidente. Gisele acusa Diogo de assassino. Diogo sente 
remorso ao saber que provocou a morte de Felipe. William acusa Gisele de tentar matá-lo, e 
a moça revela que foi Diogo quem mandou a mensagem de seu celular. Alberto diz a Marcos 
que deseja homenagear Felipe. Gisele pede ajuda a William. Paloma comemora ao ver 
Gabriela e Waguinho no projeto de Ramon. 

Enciumado com a relação entre Benício e seu pai, Gael se desentende com o irmão. 
Arlete pensa em comprar a antiga casa de Luisa.  Afonso pede para Hugo entregar Feijão 
a OTTO. Sem querer, João se atrapalha e acaba quebrando o porta-retrato com a foto do 
sobrinho de Ruth. Pendleton vai até a casa de Marcelo para devolver o cachorro de João 
a Luisa, Feijão o empurra e os dois acabam se abraçando. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A Federação Norte-Rio Gran-
dense de Futebol (FNF) definiu, 
em Conselho Técnico realizado 
na tarde de quarta-feira, 30, que 
o Campeonato Potiguar do ano 
que vem seguirá o mesmo modelo 
de disputa deste ano. A definição 
foi divulgada após reunião entre 
a entidade e os clubes participan-
tes do certame, que vai começar 
no dia 5 de janeiro.

Havia a expectativa de que as 
finais dos turnos passassem a ser 
disputadas em jogos de ida e volta. 
No entanto, a Federação optou por 
continuar com partidas únicas, na 
casa do clube que obtiver o melhor 
índice técnico durante a fase de 
pontos corridos. Este clube, além de 
jogar com o mando de campo, ainda 
terá a vantagem do empate para se 
tornar campeão. Caso cada turno 
tenha um vencedor diferente, como 

costuma acontecer, haverá a final 
geral do Campeonato Potiguar que 
será disputada em jogos de ida e 
volta. O regulamento do torneio de 
2020 vai trazer a possibilidade de 
os dois jogos serem disputados na 
Arena das Dunas. No entanto, isso 
só será consumado caso os clubes 
finalistas entrem em consenso e 
deliberem neste sentido.

Além de detalhes do regula-
mento, a FNF também divulgou os 
jogos da 1ª rodada do torneio esta-
dual. O atual campeão América vai 
medir forças contra a equipe que se 
consagrar campeã da segunda divi-
são (Alecrim, Atlético, Centenário 
ou Força e Luz). O ABC vai duelar 
com o Globo, em Natal. O Potiguar 
pegará o Santa Cruz em Mossoró, e 
o Palmeira jogará diante do ASSU 
em Goianinha. Três dos quatro jo-
gos terão portões fechados.

FNF mantém regulamento e 
define 1ª rodada do estadual
No ano que vem, torneio terá o mesmo modelo 
de disputa que foi utilizado em 2019 no estado

Campeonato Potiguar 2020

Em Conselho Técnico na sua sede, Federação anunciou planejamento para 2020

Iuri Seabra / FNF
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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL / ONLINE

WILLIAN AUGUSTO FERREIRA DE ARAÚJO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCEC nº 17/2008, com escritório à Rua Pero 
Coelho, 196, sala 202, Centro, Fortaleza/CE, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de 
Brasília/DF, nos termos do instrumento parti cular, no qual fi guram como Fiduciantes CARLOS EDUARDO RIBEIRO 
DANTAS DE ALBUQUERQUE, brasileiro, funcionário público, RG nº 000.280.007-SSP/RN, CPF nº 455.186.884-15 
e sua esposa TERESA CRISTINA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, brasileira, do lar, RG nº 253.024 - SSP/RN, CPF nº 
201.603.804-72, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, domiciliados à Rua Estudante Valdir, nº 129, 
no bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, arti go 27 
e parágrafos, no dia 11 de novembro de 2019, às 14:00 horas, à Rua Pero Coelho, 196, sala 202, Centro, Fortaleza/
CE, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 256.077,01, o imóvel abaixo descrito, com 
a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, consti tuído por 01 (um) prédio residencial nº 129, 
situado à Rua Estudante Valdir, lado par, distando 115,00m da Avenida Santa Luzia, no bairro de Nova Parnamirim 
(anti go bairro Parque dos Eucaliptos), Parnamirim/RN, zona de expansão urbana deste Munícipio; em alvenaria de 
ti jolos cerâmicos, cobertura de telhas coloniais/madeiramento serrado e laje plana, piso de cerâmica, esquadrias 
de madeira, revesti mento de cerâmica de piso ao teto para os BWC’s, cozinha e área de serviço; contendo: um 
terraço/garagem, uma sala de estar/jantar, uma cozinha com área de serviço, um BWC social, dois quartos, sendo 
um com pergolado e uma suíte com armário; com uma área construída de 83,81m²; edifi cado no domínio pleno 
de um terreno próprio, designado por lote 22, desmembrado dos lotes 10 e 18, da quadra 24, no loteamento 
denominado “Boa Esperança”, medindo 203,09m² de superfí cie, limitando-se ao Norte, com o lote 24, com 
20,32m; ao Sul, com o lote 20, com 20,35m; ao Leste, com a rua Estudante Valdir, com 10,00m; e ao Oeste, 
com área de terceiros, com 10,00m. Matrícula nº 25.480, do 1º Ofí cio de Notas da Comarca de Parnamirim/
RN. Obs.: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 18 de novembro de 2019, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 122.578,02. A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da 
arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, 
a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

LICENÇA AMBIENTAL

FRANCISCO GEONILSON CUNHA FONSECA, inscrito no CPF: 387.814.412-15, torna público, 
conforme a Resolução CONAMA nº 237/97, que requereu à SEMURB em 16/07/2019, através de 
Processo Administrativo nº 040460/2019, a Licença Ambiental Simplificada para o funcionamento de 
uma Residência Multifamiliar com área construída de 129,76 m² em um terreno de 297,92 m², situado 
na Rua 31 de Março, 439 – Ponta Negra CEP:59.090-240, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) 
dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.
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